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Trakteer uw relaties 
op een unieke belevenis 
tijdens InterClassics 
Maastricht

InterClassics Maastricht, al meer dan 25 jaar dé grootste 
Classic Car Show van de Benelux, een kwalitatief 
hoogwaardig evenement dat afgelopen editie door maar 
liefst 34.447 kopers en bezoekers werd bezocht. Geef een 
nieuwe dimensie aan uw nieuwjaarsborrel, presentatie, 
vergadering of netwerkbijeenkomst door de combinatie te 
maken met InterClassics Maastricht!



Traditiegetrouw staat Maastricht vier dagen in januari  
(10 t/m 13 januari 2019) in het teken van de mooiste en 
meest exclusieve classic cars welke gedurende deze dagen 
te bewonderen én te koop zijn in MECC Maastricht. 

Het Italiaanse merk Lancia zal centraal staan tijdens de 26ste editie van 
InterClassics Maastricht. De hoogtepunten, de meest exclusieve Lancia’s,  
uit de meer dan 100 jaar rijke geschiedenis van het merk, zullen in 
samenwerking met de Lancia Club Nederland en België en diverse musea 
stijlvol gepresenteerd worden in een prachtig showpaviljoen. Daarnaast 
worden door de 300 aanwezige standhouders de mooiste klassiekers 
gepresenteerd van alle gerenommeerde automerken en alles dat gerelateerd 
is aan deze classic cars, van onderdelen tot automobilia. Kopers en 
liefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens InterClassics Maastricht van  
10 tot en met 13 januari 2019 in MECC Maastricht.



Wij bieden een bijzondere ambiance om zaken te doen in 
een ontspannen sfeer, om bestaande relaties te 
onderhouden en/of nieuwe contacten op te doen. Met onze
hoogwaardige business lounges profiteert u van de 
effectieve en unieke combinatie van zaken doen en beleving.
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• Onze business lounges grenzen direct aan de beursvloer waardoor uw 
gasten de sfeer van de beurs ervaren maar er ook voldoende ruimte wordt 
geboden voor optimale privacy;

• wij bieden diverse mogelijkheden op het gebied van culinaire invulling, 
hierbij kunt u denken aan koffie met Limburgse vlaai, drankjes met finger 
food tijdens de borrel, een lunch van streekgerechten of een uitgebreid 
diner;

• uw persoonlijke gastheer/-vrouw zorgt er ter plekke voor dat het uw gasten 
aan niets ontbreekt;

• uiteraard zorgen wij voor toegangskaarten voor de beurs en indien gewenst 
regelen wij graag een exclusieve rondleiding in het Lancia showpaviljoen;

• een borrel op de beursvloer in het luxe lifestyle paviljoen, gelegen naast het 
prachtige showpaviljoen, behoort ook tot de mogelijkheden; 

• tijdens de Preview Day op donderdag 10 januari 2019 kunnen uw gasten 
als eerste, en in relatieve rust, genieten van al het moois dat er op de 
beurs aangeboden wordt; 

• combineer uw bijeenkomst met de veelzijdigheid die Maastricht als stad te 
bieden heeft. Verleng uw bezoek met een overnachting in een van de vele 
goede hotels in de stad.



Bekijk hier de after movie 
van InterClassics 
Maastricht 2018

De (inter)nationale pers  
over InterClassics 
Maastricht, editie 2018

‘Het 25-jarig jubileum van InterClassics Maastricht werd gekenmerkt door de 
presentatie van een verbluffende selectie klassiekers uit voorgaande edities 
naast enkele uitstekende youngtimers.’
MARIO LAGUNA - CLASSIC AND SPORTS CAR (GB)

‘Een jubileum met een gouden randje.’
MICHIEL WILLEBRANDS – AUTOWEEK CLASSICS (NL)

‘Interclassics Maastricht is qua uitstraling en aanbod de beste  
klassiekerbeurs van Nederland.’
RONALD KOOYMAN - DIRECTEUR LOUWMAN MUSEUM (NL)

‘Wat echt opvallend is in vergelijking met de beurzen in Duitsland, is de grote 
diversiteit aan automerken…dit is ongetwijfeld een van de redenen waarom 
meer Duitse bezoekers InterClassics Maastricht bezoeken.’
OLDTIMER-MARKT (DU)

https://youtu.be/LJNJq8KZPO0


Het elegante décor van InterClassics Maastricht voegt iets speciaals toe aan 
uw zakelijke bijeenkomst. Het evenement beleven én tegelijkertijd zaken doen, 
een succesvolle combinatie waar wij graag onze bijdrage aan leveren middels 
onze excellente service en oog voor detail. 

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN? 
Wij maken graag een offerte op maat voor u. U kunt contact opnemen 
met Danny Hulscher of Raymond Mingels. 

 DANNY HULSCHER
 Business Development Manager 
 +31 (0)6 23 50 89 92 
 danny.hulscher@mecc.nl

 RAYMOND MINGELS
 Product Manager InterClassics
 +31 (0)6 51 35 87 42 
 raymond.mingels@mecc.nl

 www.interclassicsmaastricht.nl 
 interclassics@mecc.nl
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