
 

 

 
 

Motorfest 2022 is een nieuw motorevenement wat georganiseerd wordt door Motorrijders.nl, in 
samenwerking met de KNMV en de Italdag!  

Livemuziek, lekker eten, kijken en rijden: op Motorfest is alles te vinden wat je wenst op een 

gezellige dag motorrijden met familie of vrienden. Een feestelijk en relaxed evenement, met 
uiteraard presentaties van diverse partijen uit de motorwereld. 

 

Kerngegevens 
Evenement:   Motorfest 2022 

Datum:   18 september 2022 van 11 tot 17 uur 

Organisatie:   Motorrijders.nl, KNMV, Italdag 

Locatie:   Papendal, Arnhem 
Verwacht aantal bezoekers: 10.000 

Parkeren:   gratis, op terrein 

Entree:   gratis voor KNMV leden 
    10,00 voor niet-leden 

    gratis voor leden van Italiaanse motorclubs aangesloten bij Italdag 

Start online voorverkoop:    eind juni 2022, via motorfest.nl 
Entreekaarten zijn op het evenement zelf NIET te koop 

EHBO / MMC post:  Aanwezig 

Beveiliging   Aanwezig 

 

 

Publiciteit 

Voor Motorfest 2022 zal een brede publiciteitscampagne opgestart worden. 
Deze bestaat onder meer uit: 

-  een festival krant met advertentie mogelijkheden 

- advertenties in alle motormedia 
- banners op relevante websites 

- stapeling van persberichten (“save the date” - tot definitief programma) 

- extra aandacht in Grip (oplage 43.000) en website motorrijders.nl 

- persberichten naar relevante landelijke media 
 

 

                             
 

                           

http://motorrijders.nl/


 

 

 
 

Deelname 
De KNMV biedt commerciële partijen graag de mogelijkheid om aan Motorfest 2022 deel te 

nemen. Om de kosten daarvan zo veel mogelijk te beperken is het volgende pakket beschikbaar: 

 
- Pagodetenten 5 x 5 meter voor  Euro 500,00 (incl. houten vloer) 

- Marktkraam 4 meter voor Euro 50,00 

- Eigen stand, 25m2 voor Euro 75,00  
 

Deze deelname is inclusief 2 gratis toegangskaarten.  

- Het plaatsen van twee beachflags is toegestaan 

- Het parkeren van een bestelbus achter de standruimte  in overleg  
- Stroom in overleg (kabels zelf meenemen) 

 

Goed om te weten: commerciële verkoop aan particulieren is toegestaan, met uitzondering van 
Food & Drinks. De mogelijkheid voor pinbetalingen moet u wel zelf realiseren. 

 

Andere wensen?  
Het is uiteraard ook mogelijk om met uw eigen stand op Motorfest te staan. Of misschien heeft u 

andere wensen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw aanwezigheid op Motorfest extra 

kleur te geven: 

 

- Parkeerterrein - spandoeken/vlaggen/beachflags 

- Speciale Motorfest acties/aanbiedingen 

- Demonstraties 
-  Proefrijden (voorrijders dienen geregeld te worden door deelnemer) 

 

We denken graag met u mee wat mogelijk is!  
Namens het organisatieteam: Cecile van Hattem, Sandra Wijkamp, Stella van Dijk 

Contact via mail:  cecile@cielyourevent.nl  of mobiel 06-23110427. Voor Ital-dag neemt u contact 

op met Stella via mail: Italdag@ducaticlub.nl of mobiel 06-40767588 
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Motorfest aanmeldformulier standhouders   

• Een eigen aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor iedere deelnemer. 

• Inrichting kraam op 18 september vanaf 7.00 uur. 

• Het is niet toegestaan om de marktkramen zelf te verplaatsen (i.v.m. instortingsgevaar). 

• Start Motorfest voor publiek 11.00 uur, einde 17.00 uur. 

• Na afloop dient de kraam en zijn omgeving weer in dezelfde staat te worden 
teruggebracht zoals deze bij aanvang is aangetroffen. 

• De organisatie kan voor geen enkele schade aansprakelijk worden gesteld.   

  
Firmanaam  

  

  

Contactpersoon 

  

 

Adres 

 

  

Postcode en plaats 

  

  
Mobiel tel. nr 

  

  

Email  

  

  

Soort activiteit/te verkopen 

artikelen 

  

  

Marktkraam 4 meter € 50,00 

 

Standruimte 25 m2 € 75,00 
 

Pagodetent 5 x 5 meter € 500,00 

  

0                     Aantal: _____ 

 

0                     Aantal: _____ 
 

0                     Aantal: _____ 

 

Handtekening voor akkoord met 

bovenstaande aandachtspunten 

  

 

 

  
 
U ontvangt een bevestiging van deelname via de KNMV. Tevens ontvangt u vooraf de 
factuur voor deelname, kosten dienen voorafgaand aan het evenement voldaan te zijn. 
 

Dit formulier graag uiterlijk 1 augustus 2022 ingevuld en getekend mailen naar  
s.wijkamp@knmv.nl 

mailto:s.wijkamp@knmv.nl

