
Op deze dag verwelkomen we alle Volvo-rijders uit binnen- en buiten-
land met hun klassieker, youngtimer, customized Volvo of recent model.
Een evenement voor het gehele gezin waar van alles te beleven valt.
Op dit moment zijn we als organisatie druk doende met het invullen van
het programma dat evenals voorgaande jaren spectaculair zal zijn. 

Naast een diversiteit aan verschillende Volvo-typen besteden we aandacht
aan bijzondere modellen, die evenals voorgaande jaren een apart plekje
krijgen toebedeeld op het terrein. Daarnaast zijn er weer tal van Volvo-
en automotive gerelateerde stands, kun je presentaties van poets- en
detailingproducten zien en laten Volvo-verenigingen en clubs zich van
hun beste kant zien. Tevens zijn er gedurende de dag tal van kinder-
activiteiten. In de namiddag reiken we de bekers uit aan de winnaars van de
mooiste autoverkiezing, die ook dit jaar in vier groepen zijn ingedeeld.  

TOEGANG
Het afgelopen jaar telden we meer dan 1.600 Volvo’s die zich over het
terrein van Aquabest hadden verspreid. Een mega aantal dat bij diverse
instanties niet onopgemerkt bleef. Dit jaar kregen we te maken met extra
vergunningen en veiligheidsvoorschriften, waaraan we als organisatie
dienen te voldoen. Dat heeft ertoe geleid dat we alsnog alle bezoekers
gratis toegang kunnen blijven verlenen, maar dat we verplicht zijn 
parkeergeld te vragen om kostendekkend te kunnen werken. De kosten
hebben we kunnen beperkten tot slechts € 5 per auto ook voor niet-
Volvo’s). Dit parkeerticket verzekert je van een mooi plekje op het terrein
van Aquabest en geldt tegelijkertijd als voucher voor een gratis kop
koffie/thee. Dit ticket kun je vanaf nu aanschaffen via onze website
volvodrivemagzine.nl. 

STANDHOUDERS
Ben jij als bedrijf geïnteresseerd om deel te nemen aan dit grootse
Volvo-event en wil je jouw bedrijf/producten/diensten presenteren huur
dan nu een stand! Bij voorkeur Volvo of automotive gerelateerd, maar
mag evengoed te maken hebben met Scandinavian Lifestyle. Uiteraard
heten we alle Volvo-Clubs en –verenigingen van harte welkom en nodigen
we eveneens particulieren uit die hun brochures, miniatuurauto’s, schone
onderdelen of andere Volvo-gadgets te koop willen aanbieden. Kortom je bent
van harte welkom tijdens de vierde edite van Volvodrive Treffen. 

TERREIN
Het treffen is buiten (op gras) en vindt plaats rondom de recreatieplas.
Om het terrein optimaal te benutten zullen we de definitieve indeling pas
een week voor het event samenstellen en aan standhouders kenbaar
maken.

ACTIVITEITEN
Het event is van 10.00 uur tot 16.00 uur en Aquabest is 100% Volvo.
Dat betekent dat enkel Volvo’s parkeren op het evenemententerrein.
Het hart van het terrein is gereserveerd voor de diverse standhouders.

Tevens zijn het restaurant en terras open voor een hapje en drankje?
Tijdens het Concours d’Elegance worden de mooiste Volvo’s en hun
eigenaren extra in het zonnetje gezet door onze speaker, die niet alleen
de eigenaren van Volvo’s benaderd, maar ook de standhouders. Een
uitgelezen kans om je bedrijf extra te laten shinen!

VOLVODRIVE TREFFEN 2019    
Ook dit jaar organiseert Volvodrive Magazine op Tweede Pinksterdag (10 juni) het Volvodrive Treffen; Europa’s grootste
openlucht Volvo-event op het evenemententerrein van Aquabest te Best (nabij Eindhoven). 



STANDRUIMTE TARIEF

4 x 6 meter
8 x 6 meter
12 x 6 meter
16 x 6 meter

€ 180,-
€ 280,-
€ 380,-
€ 480,-

€ 35,-
€ 60,-
€ 175,-
€ 250,-

Let op: standruimte betreft uitsluitend de ruimte en voor bedrijven geldt dat alle genoemde tarieven exclusief BTW zijn.

We kunnen geen rekening houden met voorkeursplekken, behalve eventueel naast elkaar. Dit omdat we het terrein volledig willen benutten.

AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN

Stroom
Huur marktkraam
Pagodetent (5 x 5 meter)
Pagodetent met houten vloer

Let op: Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Trailer/grotere stand mogelijkheden op aanvraag.
Particulieren betalen voor de huur van een marktkraam € 60,- zonder bijkomende kosten.

HUISHOUDELIJKE ZAKEN

Opbouw op maandag 10 juni is van 07:00 uur tot 09:00 uur. 
Afbouw vindt maandag plaats na 16:00 uur.
Standhouders dienen zelf te zorgen dat het afval wordt afgevoerd; er
worden voldoende containers geplaatst.

Heb je vragen en/of opmerkingen met betrekking tot stand-/kraam-
huur? Neem dan contact op met Kathy van der Horst:

T) 024 6450215
E) kathy@vanmunstermedia.nl
Ook voor advertentiemogelijkheden kun je bij Kathy terecht.

Heb je inhoudelijke vragen met betrekking tot het Volvodrive Treffen?
neem dan contact op met Paul van Vugt of Maarten van Vugt:

E) paul@volvodrivemagazine.nl
E} maarten@volvodrivemagazine.nl


