
British Car and Lifestyle te Rosmalen van 2 t/m 4 oktober 2020 

Van de beurmanager British Car and Lifestyle ontvingen wij het navolgende bericht. Naar aanleiding 
van de verantwoordelijkheid die de organisatie in maart heeft genomen om deze beurs, vanwege 
het Corona-virus af te lassen, hebben wij het volste vertrouwen in deze organisatie dat zij opnieuw 
op verantwoorde wijze deze beurs zal organiseren. Om u een indruk te geven van de extra 
maatregelen en inspanningen die de organisatie heeft betracht verzoeken wij u het onderstaande 
met aandacht te lezen. Wellicht ten overvloede zij vermeld dat de ROCH zich niet alleen opnieuw 
heeft ingeschreven, maar ook hoopt dat u allen hierin aanleiding zult zien de beurs te bezoeken. 
 
Beste relatie, 
 
Goed nieuws, we ‘mogen weer’. We mogen weer beurzen en evenementen organiseren. Uiteraard 
blijft het hier bij van belang dat we er alles aan doen om een nieuwe uitbraak van COVID-19 te 
voorkomen. Hoe we dit (onder andere) doen, leest u iets verder. 
Wij waren in maart helemaal voorbereid. De hal was ingericht, alle stands waren bezet, de eerste 
klanten hadden hun Engelse outfit al geperst klaar liggen om ons te komen bezoeken, maar helaas, op 
het laatste moment hebben we, in goed overleg met onze partners en standhouders moeten besluiten 
om de beurs in maart te verplaatsen. Al snel hebben we een nieuwe datum geprikt, het eerste 
weekend van oktober. Omdat we mogelijk nog wel te maken hebben met wat extra beperkingen, 
hebben we besloten er een 3e beursdag aan vast te plakken, de vrijdag. De extra kosten die hiervoor 
gemaakt worden zullen we niet doorberekenen. Graag nodig ik u middels deze mail namens British 
CARS & Lifestyle (wederom) uit voor de 29e editie.  
 
Corona maatregelen 
We hebben een protocol opgesteld waarbij we altijd rekening houden met 5 pijlers: 

1. De nationale RIVM richtlijnen 

2. 1,5 meter afstand tot elkaar op elke plek op elk moment 

3. Aangescherpte hygiëne maatregelen 

4. Veiligheid Exposanten, Bezoekers en Medewerkers 

5. Informeren en handhaven 

Op welke manieren doen we dit? Onder andere door deze punten: 
a. toegang is alleen mogelijk op vertoon van een toegangsbewijs voor een bepaald tijdslot. 

We zullen steeds zorgen dat er niet meer dan het maximum toegestane aantal bezoekers 

aanwezig zullen zijn. 

b. om zoveel mogelijk bezoekers te kunnen verwelkomen hebben we een extra bezoekers 

dag toegevoegd, zonder de prijzen te verhogen. Daarnaast zullen we de openingstijden 

iets verruimen, namelijk van 09:00-18:00. 

c. Meer inzet van beveiliging bij de in- en uitgangen, extra brede looppaden zodat 

tweerichtingsverkeer mogelijk blijft,  extra schoonmaak e.d. 

d. Naast het inrichten van  een 'corona proof' restaurant en dito pub, bieden we ook coffee-

to-go catering aan tijdens de beursdagen. 

e. We stellen een maximum aantal personen in aan stand bemanning, gerelateerd aan m2 

stand oppervlakte. 

f. We bieden zeer beperkt garderobe-service aan. We zullen er op sturen om kledingstukken 

in de auto te laten. Mocht dit niet mogelijk zijn, zullen we enkele kapstokken beschikbaar 

stellen welke de beursbezoeker, op eigen risico, kan gebruiken. 

Ik zou het erg leuk vinden om u de komende editie weer te mogen verwelkomen. 
Met hartelijke groet, 
Autotron Oldtimerproducties 
 

 

 

 

Mark Albada Jelgersma 

Beursmanager Automotive 


