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Beste modelbouwvrienden,
De Modelbouw Vereniging Leopoldsburg heeft de eer en het genoegen u uit te nodigen
op model force ‘17, Moveleo’s welbekende modelbouwevenement.
ModelForce ‘17 zal plaatsvinden op ZONDAG 30 april 2017 in het Technisch Instituut Don Bosco te Helchteren. Gelegen in Midden-Limburg is deze locatie uitstekend bereikbaar via de snelwegen E313 en E314, verscheidene hoofdwegen en openbaar vervoer.
In onze zoektocht naar een geschikte locatie hebben we veel rekening gehouden met
onze deelnemende clubs en handelaars: onze nieuwe locatie is opgedeeld in 3 open
zalen voor handelaars, clubs en modelbouwwedstrijd, zodat onze bezoekers een beter
overzicht hebben en wij zo iedereen in de beste omstandigheden kunnen ontvangen.
Naast de handelaar hebben ook de modelbouwclubs een belangrijke plaats op Model
Force. Het is namelijk de taak van de modelbouwclubs om onze hobby levend te houden, en het virus te verspreiden onder onze bezoekers. We hopen dat de bezoekers,
door het zien van de tentoon gestelde modellen op jullie stand en het bekijken van jullie
leden in actie, een beter beeld op onze hobby kunnen krijgen. Want zeg nu zelf: modelbouwen is toch veel meer dat in een donkere kelder een doosje in elkaar plakken...
Bij deze geven we jullie graag een overzicht van onze activiteiten:
> model force ‘open contest’: een open modelbouwwedstrijd in 3 niveaus: beginners / gevorderden / masters. Op deze manier kunnen we de deelnemers een beetje
indelen naar hun ervaring en kunnen, zodat ook de beginnende modelbouwer zonder schaamte kan deelnemen, en kans maken op een prijs.
> verkoop- en ruilbeurs: modelbouwers komen natuurlijk niet enkel naar Model
Force om deel te nemen aan de wedstrijd, velen zijn ook op zoek naar de laatste
nieuwe kits, update sets, of een collectors item.
> actieve clubstanden: wij proberen onze collega’s te motiveren om zoveel
mogelijk actief te modelbouwen op hun clubstanden, teneinde onze bezoekers in de
ruimste zin met modelbouw te laten kennismaken
> kids corner: kinderen jonger dan 16 jaar kunnen hier hun eerste ervaring in de modelbouwwereld opdoen. Onder begeleiding van ervaren modelbouwers kunnen ze namelijk zelf een modelletje in elkaar steken en mee naar huis nemen. Handelaars die hiervoor
enkele modellen wensen te schenken kunnen dit melden op het inschrijvingsformulier..
Heeft u nog meer vragen of informatie nodig, dan kan u die vinden op onze website: www.moveleo.be of ons e-mailen op modelforce@moveleo.be. Inschrijven
kan het gemakkelijkst via het online inschrijvingsformulier op onze website, of met het
bijgesloten formulier.
Wij hopen u te mogen begroeten op 30 april 2017!
Vriendelijke groeten,

David Maes,
Voorzitter Moveleo
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RESERVATIE
Reserveren kan enkel met het bijgevoegde inschrijvingsformulier of via het online inschrijvingsformulier op de website. Er worden geen MONDELINGE of TELEFONISCHE
inschrijvingen geaccepteerd. Voor meer informatie kan u altijd contact met ons opnemen via modelforce@moveleo.be
Bij reglementaire inschrijving wordt een standplaats toegekend en krijgt u een inschrijvingsbevestiging via email of via de post. Ongeveer 14 dagen voor de beurs zal u een
herinneringsbrief met de laatste details en het aantal toegekende meters ontvangen.
RESERVATIES per brief dienen ons uiterlijk op 1 april 2017 te bereiken, reservaties via de website zijn mogelijk tot uitputting van de beschikbare ruimte. Wij raden
u echter aan om tijdig te reserveren zodat u zeker bent van uw standplaats.
GROOTTE VAN DE STANDEN
De beschikbare ruimte op Model Force is niet onbeperkt. Om zo veel mogelijk van onze
collega modelbouwers een kans te geven deel te nemen, is de grootte per clubstand
beperkt tot maximaal 6 meter.
Zoals tijdens de vorige edities blijven de clubstanden volledig gratis.
VERKOOPSTANDEN
Het is nog steeds toegestaan om op de clubstanden 2de hands kits, boeken of andere
materialen van leden te koop aan te bieden aan het publiek, en dit zonder meerkost.
Wegens misbruiken in het verleden zijn we helaas genoodzaakt de verkoop te beperken
tot maximaal 10 artikelen per clubstand. Bij inbreuken zal gevraagd worden het
teveel aan artikelen te verwijderen, bij weigering zal er een handelsstand aangerekend
worden ter grootte van de verkoopsstand, met een minimum van 1 meter (€8).
Indien uw vereniging meer dan 10 artikelen wenst te verkopen is het ook mogelijk een
verkoopstand te reserveren. Dit is mogelijk door het selectievakje op het inschrijvingsformulier aan te duiden, kostprijs is 8€ per meter. De verkoopstand wordt voorzien naast
de clubstand.
STANDEN EN OPBOUW
Na ontvangst van de inschrijving bevestigd Moveleo u de gevraagde tentoonstellingsen handelsruimte, deze komt in principe overeen met de gevraagde grootte in de aanvraag, tenzij deze ruimte niet meer beschikbaar is, of indien de gevraagde ruimte niet
overeenkomt met een ‘normale behoefte’ voor deze club. Tijdens Model Force zal de
toegekende ruimte aangeduid worden op de tafels of vloer. De deelnemer mag de voorziene ruimte aanpassen naar zijn/haar eigen noden voor zover dit mogelijk is binnen de
ruimte die door Moveleo werd toegewezen.
Het is de deelnemer niet toegestaan:
- De stand uit te breiden zodat deze groter wordt dan het aangevraagd aantal meters.
- De breedte van de stand aan te passen door gebruik te maken van ruimte
voorzien voor de aangrenzende handelaars, of door de doorgangen voor de
bezoekers te verkleinen.
Moveleo behoudt zich het recht voor de extra meters standruimte aan te rekenen, of
kan eisen dat de indeling van de stand wordt aangepast zodat deze in overeenstemming is met de geldende regels.
Het opbouwen van de stand is mogelijk op zondag tussen 8u en 10u.
LOGEMENT
In de omgeving van Helchteren is er voldoende mogelijkheid tot overnachten. Indien u
hiervoor interesse heeft kan u dit laten blijken op het inschrijvingsformulier door het vakje
“Ik wens info te ontvangen over logement” aan te duiden.
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SPECIALE TROFEEËN
Wij verzoeken handelaars en clubs die een speciale trofee wensen te schenken voor
onze open wedstrijd om dit te doen in de vorm van een aankoopbon of een modelbouwkit. Wij zijn er immers van overtuigd dat zulk een prijs ook de beste reclame voor
uw eigen zaak is.
PARKEERPLAATSEN
Een parkeerplaats vinden op een modelbouwbeurs is meestal een hele klus. Om te
vermijden dat u met modellen of materiaal grote afstanden moet afleggen, voorzien we
voor onze bezoekende handelaars en clubs een ruime parking vlak bij de ingang van
onze expositieruimte.
Bij aankomst wordt u persoonlijk verwelkomd door ons organiserend team, en zal u
begeleid worden naar uw voorziene plaats in onze zaal.

LOCATIE

GPS Coördinaten: Don Boscostraat nr. 6 - 3530 Helchteren
Hechtel

KOMENDE VANUIT
LUIK / HASSELT / ANTWERPEN (E313)
neemt u op de verkeerswisselaar te Lummen de
E314 richting Genk/Aken. Volg de snelweg tot afrit 29 HOUTHALEN-HELCHTEREN, waarna u de
N715 richting HELCHTEREN - HECHTEL - EINDHOVEN volgt. Te HELCHTEREN neemt u bovenaan de heuvel, net voor de wegversmalling de
afslag naar links.
KOMENDE VANUIT
GENK / AKEN (E314)
neemt u afrit 29 HOUTHALEN-HELCHTEREN,
waarna u de N715 richting HELCHTEREN HECHTEL - EINDHOVEN volgt. Te HELCHTEREN neemt u bovenaan de heuvel, net voor de
wegversmalling de afslag naar links.
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KOMENDE VANUIT
EINDHOVEN / NOORD-LIMBURG
Volgt u de N74 en vervolgens de N715 richting
HASSELT tot in HELCHTEREN, waar u na de verkeerslichten de eerste straat rechts neemt.
Volg verder de richtingaanwijzers om naar de
parking geleid te worden.
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bijhouden als geheugensteuntje
Aantal meter clubstand : 		
Aantal meter verkoopstand : 		

meter (gratis)
meter x 8.00€ / meter =

We wensen te beschikken over een electriciteitsaansluiting
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Euro
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Luik/Liège

30 april 2017 - Technisch Instituut Don Bosco - Helchteren

naar ons opsturen
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inschrijvingsformulier

Vereniging:
Naam verantwoordelijke:
Aantal meter clubstand : 		
Aantal meter verkoopsstand		
Aantal stoelen:

meter (max. 6 meter, gratis)
meter X 8.00€ / meter =

Euro

Straat:
Nummer:
Bus:
Postcode : 			
Stad/Gemeente:
Land:
Telefoon (verantwoordelijke):
Mobiel (verantwoordelijke):
(Zodat we u kunnen contacteren bij problemen tijden het Model Force-weekend)
Email (verantwoordelijke):
Vragen en opmerkingen:

We wensen te beschikken over een electriciteitsaansluiting

Door het ondertekenen van dit document schrijf ik in voor deelname aan Model Force ‘17, en ga ik
akkoord met het reglement en de voorwaarden van Model Force zoals deze op voorgaande pagina’s
werden bekend gemaakt.

Datum:			
Handtekening
		

OPGELET !!!!!!

U DIENT IN TE SCHRIJVEN VOOR 1 APRIL 2017
bij inschrijving via brief!

model
force

‘17

Sturen naar: Moveleo, Postbus 13, 3970 Leopoldsburg
Of registreer via internet: www.moveleo.be
info: modelforce@moveleo.be
www.moveleo.be
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