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Onderwerp : Stoomfestival & expositie van oude vehikels (auto & motor) 

 

Dames, Heren, 

Beste bezitters van oude vehikels, 

 

De Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées (Stoomtrein der 3 valleien) viert dit jaar zijn 45e verjaardag 

op 22 & 23 september 2018.  

 

Gedurende het gehele weekend nodigen wij u uit om uw oude vehikels tentoon te stellen op ons terrein 

van Treignes. U krijgt een gratis entree voor dit evenement ! Een mogelijkheid om u onder liefhebbers 

van legendarische machines te bevinden te midden van dit festival, dat meer dan 5.000 bezoekers 

verwelkomt. 

 

Bent u handelaar of verkoper van nieuwe of gebruikte artikelen ? Dan kunt u ook een kraam reserveren 

op het terrein van Treignes gedurene dit evenement. Contacteer ons voor alle informatie… 

 

Onze stoomtreinen rijden het gehele weekend tussen Mariembourg en Treignes. Wij bieden tal van 

activiteiten, modelisme beurs, muziek en snacks, … 

 

Bijgevoegd vindt u de voorwaarden voor deelname aan dit evenement « onder stoom » ! 

 

Contact en informatie : 

Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées 

49, Chaussée de Givet 5660 Mariembourg 

Tél : +32 (0)60/312440 

secretariat@cfv3v.eu 

 

    Wij verwelkomen u met plezier bij de Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées,  

 
 

         Relations Publiques C.F.V.3.V 

 

         Guillaume Allard  
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Naam van de club  :…………………… ………………….  

Naam en voornaam exposant 1 :……………………………… …………………….. 

Naam en voornaam exposant 2 : …………………………………………………… 

Andere betalende begeleiders : ………………………………………………… 

Adres :……………………………………………………………………... 

Postcode :………………… 

Gemeente :……………………………………………………... 

Land :………………………... 

E-mail :………………………………………………………. 

TEL. : …………………….…………GSM :………………………………………………     

Type vehikel : …………………………………………………………………….. 

Kenteken nummer : ………………………………………………………………………        

…………………………………………………………………………………. 

Gewenste datum :  

❏Zaterdag 22/09         ❏Zondag 23/09    ❏ Hele week-end 

 

Aankomsttijd :…………………………… 

Bevestigingsbon om terug te sturen naar de : 

 Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées 

Dépôt des locomotives – Chaussée de Givet 49 – 5660 Mariembourg 

Tél. : +32 (0) 60 / 31 24 40                Fax : +32 (0) 60/ 34 66 76 

secretariat@cfv3v.eu 

Handtekening :  



 

Stoomfestival 2018 : 22 & 23 september 2018 

Expositie oude auto’s : 

Wij bieden een gratis entree voor het Stoomfestival (Maximaal 2 gratis entrees per auto) 

Treinreizen & museum inbegrepen  

1 bon voor een broodje worst en 3 drankjes per dag en per persoon 

(Globale waarde : 100 €/weekend) 

Voorwaarden voor deelname : 

- De eigenaren van de oude vehikels (auto of motor ) mogen hun vehikels gedurende 1 dag of voor 

het gehele weekend tentoonstellen op het terrein van Treignes alleen met reservering vooraf door 

middel van het bijgevoegde bevestigingsdocument « exposanten » . 

 

- Aankomst op het terrein tussen 9u00 en 11u00 op zijn laatst en vertrek van het terrein vanaf 17u30. 

Er zal een speciale parkeerplaats in Treignes gereserveerd zijn voor het tentoonstellen van de oude 

vehikels. 

 

- Maximaal 2 entrees aangeboden per tentoongesteld vehikel. Begeleidenden kunnen ter plaatse een 

entree voor het terrein kopen voor 5 €/volwassene & 2,50 €/kind (6 tot 12 jaar) of met treinreizen 

en museum voor één dag voor 20 €/volwassene & 14 €/kind (6 tot 12 jaar). Gratis entree voor 

kinderen jonger dan 6 jaar. 

 

- De CFV3V neemt geen andere logeermogelijkheden voor zijn rekening voor de exposanten. Er is 

een parkeerplaats naast het terrein voor campers en caravans met toegang tot water en electriciteit. 

Voor hotels, vakantiehuizen, of campings in de regio, contacteer het bureau van toerisme van 

Viroinval op 0032(0)60/31.16.35 

 

Reglement : 

 

- Het Stoomfestival is een evenement opengesteld voor oude vehikels ( auto’s of motoren met 

bouwjaar voor 1990 ). Deze tentoonstelling is open voor alle merken. 

- De trekkende auto’s met aanhanger worden toegestaan voor de tijd om te lossen en het  deelnemende 

vehikel neer te zetten. Deze auto’s en hun aanhanger moeten geparkeerd worden op een voor hen 

aangewezen plek. 

- De auto en de bestuurder moeten verzekerd zijn. De organisator is niet verantwoordelijk voor 

eventuele schade of botsingen in de bijgebouwen van de spoorweg. 

- De deelnemers moeten de Belgische « Code van de weg » en de rust van de buurt respecteren. 

- De organisatoren mogen op ieder moment een deelnemer buitensluiten, tijdelijk of permanent, als 

hij andere deelnemers, bezoekers of de buurt in gevaar brengt of in geval van alcoholmisbruik.  

- Als u besluit te sleutelen op een plaats van de bijeenkomst waar dan ook , inclusief het 

kampeerterrein moet er een vloeistofdichte deken onder de auto op de grond worden neergelegd. 

- De maximale snelheid op het terrein van Treignes is 5 km/u. 

 

Wanneer u meedoet aan de bijeenkomst op het terrein van Treignes, gaat u automatisch akkoord 

met deze regels. De organisatie behoudt zich het recht voor om deze regels te wijzigen zonder 

voorafgaande kennisgeving. 
 

 

Dateer en Teken voorafgegaan door de woorden « Gelezen en goedgekeurd » : 


