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KOM MET JE TREKKER NAAR DE
NEW HOLLAND LEGENDARY DAYS!
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EXCLUSIEF HERITAGE VIP-EVENT | WOE 3 JULI
Ben jij de gelukkige eigenaar van een Fiat, Ford of New Holland trekker, kom dan met deze trekker naar onze VIP-dag.
Jong of oud, goede staat of mindere staat, alle trekkers zijn meer dan welkom. We zijn ook op zoek naar prachtige
(actie) beelden en naar jouw unieke verhalen! Meld nu je trekker aan en kom naar dit memorabele event, inclusief een
onvergetelijke heritage VIP-feestavond tijdens de New Holland Legendary Days (3, 5 en 6 juli 2019)!
Uit alle inschrijvingen selecteren we de meest bijzondere trekkers (in volgorde van originaliteit, uniekheid en registratie)
om ook nog eens opgenomen te worden in de ‘Legendary Lane’!

MELD JE SNEL AAN OP WWW.NHLEGENDARYDAYS.COM
OF GA NAAR JE LOKALE DEALER, WANT DE PLAATSEN ZIJN BEPERKT.

ALLE TREKKERS NAAR BIDDINGHUIZEN!
Wij vieren het 100-jarig bestaan van Fiat en Ford! Daarom rekenen we voor deze speciale editie op jullie hulp. Wij willen
zoveel mogelijk (unieke) trekkers bij elkaar krijgen. Meld je Ford, Fiat of New Holland trekker aan en beleef op woensdag
3 juli 2019 in Dorhout Mees, Biddinghuizen een dag om nooit te vergeten!
Op deze dag willen wij een Meet & Greet houden met alle trotse eigenaars en hun eigen unieke verhaal. We zullen stilstaan
bij het verleden, het heden en de toekomst! Om organisatorische redenen is aanmelden verplicht vóór vrijdag 21 juni 2019.
We werken aan een zeer spectaculair en memorabel programma met o.a.:
• Verwelkoming alle deelnemers
• Presentatie Heritage New Holland, Ford, Fiat
• Foodtruck festival
• Onze band en DJ nemen je mee terug in de tijd met de bekendste hits van vroeger en nu
Daarnaast ontvangen alle deelnemers een mooi welkomstpack met o.a.:
• Een stoere New Holland jas
• Een cheque van max 1.000 euro, te verzilveren bij aankoop van een nieuwe New Holland trekker of oogstmachine
• De eerste aanmeldingen maken kans om opgenomen te worden in ons Heritage Magazine
• De meest unieke trekkers mogen hun plaats innemen in de heritage line-up van Fiat, Ford en New Holland
• Alle trekkers blijven er gedurende de volledige New Holland Legendary Days pronken
Daarnaast zijn er diverse prijzen te winnen voor de deelnemers, zoals o.a.:
• Wie de grootste afstand aflegde om naar Biddinghuizen te komen
• Wie de meeste trekkers meebrengt
• De trekker met de mooiste, gekste of leukste anekdote
• De mooiste old-timer
• De mooiste actiefoto
• De langste optocht naar Biddinghuizen

De hoofdprijs is een exclusieve VIP-reis naar de USA voor 2 personen.

MIS DIT EVENT NIET!
GA NAAR WWW.NHLEGENDARYDAYS.COM OF
NAAR JE LOKALE DEALER EN MELD JE AAN.
Houd tevens onze website in de gaten voor het laatste nieuws.
Adres: Dorhout Mees, Strandgaperweg 30, Biddinghuizen

