Citroën C6 Genootschap
Amicale Internationale Citroen C6
Technische commissie

Uitnodiging*
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Locatie: Auto Palace Citroën/DS Zwolle

Marconistraat 17, 8013 PK ZWOLLE (088-0035545)
Zaterdag 6 november 2021 organiseren wij in Zwolle in samenwerking met Auto
Palace Citroën/DS Zwolle en het Centre C6 opnieuw een technische
bijeenkomst.

Programma
09.30 u

Ontvangst, koffie en (hernieuwde) kennismaking

10.00 u

Welkomstwoord door Timo Hoven, voorzitter van de Stichting
Amicale Internationale Citroen C6/Citroën C6 genootschap

10.05 u

Milieu-aspecten met betrekking tot de C6 (o.a. APK, Roetfilter)
Willem Roest, mededirecteur Centre C6 Aalsmeer

11.15 u

Koffie

11.30 u

Presentatie/Informatie “Mystery car”

12.30 u

Lunch

13.30 u

Beantwoording van enige, vooraf opgegeven vragen door een
of meer leden van de Technische Commissie en/of Willem Roest

14.30 u

Koffie/Thee

15.00 u Einde
Kosten voor deze bijeenkomst: een vrijwillige bijdrage voor lunch en huur van
meubilair, ter plaatse te voldoen.
Deelneming is uitsluitend mogelijk na opgave en geschiedt door het ingevulde
aanmeldingsformulier vóór 30 oktober a.s. te sturen naar:
contact@citroenc6-genootschap.nl
onder vermelding van het aantal deelnemers.
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Deelneming houdt in, dat de deelnemers instemmen met de hieronder
vermelde algemene voorwaarden en de extra voorwaarden in verband met Covid19 (“Corona”).

Met vriendelijke groet,
Namens de technische commissie Amicale Internationale Citroen C6/Citroën C6
genootschap
Eddy Bueno
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Algemene voorwaarden
Aan dit document kunnen geen contractuele implicaties of verplichtingen worden ontleend.
Om de privacy van de bezoekers te beschermen is het niet toegestaan tijdens de bijeenkomst opnamen
te maken waarop zij herkenbaar in beeld zijn. Tenzij met toestemming van het bestuur van de Stichting
Amicale Internationale Citroen C6/Citroën C6 genootschap. Auto Palace mag van de bijeenkomst
foto’s maken en deze desgewenst gebruiken.
Dit C6 evenement wordt georganiseerd door het C6 Genootschap, de uitvoering ligt bij de technische commissie.
Deelnemen aan het evenement houdt in dat wordt afgezien van het leggen van claims bij het C6 genootschap, bij
de technische commissie en bij de gastheren, ongeacht waarover.
Deelnemen houdt ook in, dat toestemming is verleend voor het plaatsen van de naam van de deelnemer op
een lijst die ook ter kennis wordt gebracht van Auto Palace Zwolle en het Centre C6 Aalsmeer
Het C6 Genootschap en de technische commissie behouden zich alle rechten voor het programma aan te passen
of te wijzigen en te beslissen over deelname.

EXTRA voorwaarden in verband met Covid-19 (“Corona”)
Deelnemen geschiedt geheel voor eigen risico.
Bestuur, organisator, ontvangend bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een eventueel plaats gehad
hebbende besmetting ten tijde van de bijeenkomst
Deelnemer/deelneemster verklaart dat hem/haar bij aanvang van de bijeenkomst geen omstandigheden bekend
zijn die kunnen wijzen op besmettingsgevaar
Bestuur, organisator en/of ontvangend bedrijf kan een deelnemer te allen tijde de toegang en/of verdere
deelneming weigeren
Deelnemer/deelneemster verplicht zich het bestuur van het C6-genootschap onverwijld per mail te
informeren, als binnen 14 dagen na de bijeenkomst bij hem/haar (een vermoeden van) “Corona” wordt
vastgesteld.
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