
Omschrijving Nummer Aantal Prijs in q Totaal q

3XL Teletrailer [1:87 Herpa] KNT 191.52.47 ......... 32,50 ......................

Nooteboom ‘Classics’ [1:50 NZG] KNT 212.47.50 ......... 139,- ......................
ODU dieplader met Scania LT110 

Volvo NH12 6x4 [1:50 Liontoys] KNT 210.90.04 ......... 45,- ......................

EURO-78-04 dieplader [1:24  KFS] KNT 220.44.44 ......... 299,- ......................

OSD-48-03 [1:50  Liontoys] KNT 210.89.96 ......... 77,50 ......................
3-as semi-dieplader met Volvo FH 6x4 in 
franse uitvoering. Kleur oranje 

Nooteboom MemberCard KNT 172.76.16 ......... 20,- ......................

Subtotaal   

MemberCardkorting 5% m ...................

Verzendkosten m 11,50 m ...................

Totaalbedrag m ...................
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B e s t e l k a a r t

IN HET VOLGEND NUMMER:

■ Evenementen

■ Nieuw model 8-as semi-dieplader

■ Boek over Moduletrailers

■ 4-assige Teletrailer Conrad

IN DIT NUMMER

■ Modelshow Europe

■ ODU dieplader met Scania in 1:50

■ EURO-78-04 dieplader in 1:24

■ Opening Nooteboom Shopwinkel 

B e s t e l k a a r t
Koninklijke Nooteboom Trailers B.V.
Nooteboom Shop
Postbus 155,  NL-6600 AD WIJCHEN
www.nooteboom.com

Tel. (024) 64 888 00
(vrijdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur
Fax (024) 64 888 22
E-mail: shop@nooteboom.com

� 2. CREDITCARD
Ik betaal éénmalig bovenstaand totaalbedrag per creditcard.

Creditcard: VISA - EURO/MASTERCARD*  * Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Valid date: � � -� �
Mijn Creditcardnummer is:

� � � � � � � � � � � � � � � �

� 3. BANKOVERSCHRIJVING 
Ik maak bovenstaand totaalbedrag over via een bankoverschrijving. 
(U dient het bedrag over te maken op het bankrekeningnummer, dat vermeld 
staat op de factuur, die u binnenkort krijgt toegestuurd en o.v.v. het factuurnummer).

� 4. CONTANT
� Bij afhalen Modelshow Europe (23 april)

� Bij afhalen in de Nooteboom Shop 

Naam: 

Adres:

Postcode: Woonplaats: 

Land: Handtekening: 

Datum: Huidig MemberCard nr.: 

Uw adresgegevens

DE DOOR MIJ BESTELDE ARTIKELEN:
� per post toesturen. Ik betaal hiervoor  11,50.

� haal ik af tijdens de Modelshow Europe 
(Eelde zaterdag 23 april).

� haal ik af in de Nooteboom Shop te Wijchen 
(vanaf 1 april iedere vrijdag van 13.00-16.00 uur).

� 1. MACHTIGING
Hierbij machtig ik Nooteboom Trailers éénmalig om boven-

staand totaalbedrag af te schrijven van mijn rekening.

Mijn Bank/Gironummer is: 

� � � � � � � � �
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u binnen 30 dagen na de 
boekingsdatum het bedrag bij uw giro- of bankkantoor terugvorderen. 

Verzending & Betaling

Eindelijk is het dan zover. De ODU uitzwenkba-
re dieplader in schaal 1:50 uit de serie
‘Nooteboom Classics’ is gereed. Dit unieke
model wordt compleet geleverd met een
Scania LT110 6x4 trekker in een prachtige

geschenkverpakking. Meer dan een jaar is aan
dit model gewerkt en het resultaat is dan ook
echt perfect. Alle mogelijke details vindt u
terug in dit model dat geheel is voorzien van
de Nooteboom logo’s en kentekens uit die tijd.

Op de
Spielwarenmesse in
Nürnberg afgelopen
februari werd dit
model door NZG
gepresenteerd als
noviteit. De reacties
hierop waren gewel-
dig. Inmiddels is van-
uit de verzamelaars
zeer veel belangstel-
ling voor dit unieke
model getoond. De
eerste 300 stuks wor-
den eind maart aan
Nooteboom uitgele-
verd.
De Nooteboom ODU
met Scania LT 110
zal zeker tot aan de
zomervakantie alleen
verkrijgbaar zijn in
de Nooteboom
Shop. De unieke
oude kleur rood is
zelfs exclusief voor-
behouden aan
Nooteboom.

Bestelnummer: KNT 212.47.50
Verkoopprijs: n 139,-

Schaal 1:50 [NZG]

Nooteboom ODU met Scania LT110

Nooteboom opent
haar Shopwinkel
Op verzoek van veel verzamelaars opent
Nooteboom Trailers met ingang van 1 april
de Shopwinkel op haar hoofdvestiging in
Wijchen. Ter gelegenheid hiervan ontvangt
u op vertoon van uw Nooteboom
Membercard u alleen in de maand april 
gratis het nieuwe HERPA schaalmodel 
van de 3XL Teletrailer(t.w.v. n 32,50) bij
besteding van EUR 300,- of meer in de
Nooteboom Shop. 
De Nooteboom Shop zal voorlopig alleen
op vrijdagmiddag geopend zijn van 
13.00 tot 16.00 uur. Al uw aankopen 
kunt u ook met pin of creditcard betalen.



In de vorige editie van de

Nooteboom Shop Nieuwsbrief heb-

ben we u al kennis laten maken met

ons nieuwste model in schaal 1:87.

Moest u toen nog genoegen nemen

met foto’s van het handmodel, nu

kunnen wij u de beelden tonen

zoals de 3XL Teletrailer werkelijk

geleverd wordt. Compleet met de

allernieuwste Scania Torpedo 6x4

trekker in luxe geschenkverpakking. 

Dit unieke schaalmodel is prachtig gede-
tailleerd en voorzien van alle mogelijke
denkbare bedrukkingen van verlichting,
bordjes, logo’s, laadvloer. De laadvloer is
3 keer uitschuifbaar en alle assen van de
oplegger zijn gestuurd.

De 3XL Teletrailer met 6x4 Scania
Torpedo is momenteel exclusief verkrijg-
baar in de Nooteboom Shop voor de zeer
gunstige introductieprijs van n 32,50.

Vanaf september van dit jaar zal dit model
ook via de officiële HERPA dealers –
behoudens de kleur rood – verkrijgbaar
zijn. 

Bestelnummer: KNT 191.52.47
Verkoopprijs: n 32,50Uitverkochte

modellen
In de Nooteboom shop zijn de volgen-
de modellen defintief uitverkocht:
-Flexitrailer 3-as uitschuifbare 
containerchassis [1:50 CONRAD]

-Combitrailer 5-as deelbare 
containertrailer [1:50 CONRAD]

Het model 2-as Interdolly met 
4-as Eurodieplader [1:50 CONRAD] 
is eveneens uitverkocht. Het is echter
nog niet bekend of dit model in de toe-
komst weer opnieuw leverbaar zal zijn. 

Wheels in Miniatuur
12+13 maart, Ijsselhallen – Zwolle

Op zaterdag 12 en zondag 13 maart vindt voor de 2e keer de modelbouwshow
‘Wheels in Miniatuur’ plaats in de IJsselhallen te Zwolle. De beurs is geopend van
10.00 tot 17.00 uur en de toegang bedraagt o 4,-. Kinderen tot 8 jaar hebben
gratis entree, mits onder begeleiding. Meer informatie over deze miniatuurshow
vind u op www.miniatuurorganisatie.nl.

Teus de Ruiter is namens de Nooteboom Shop hier aanwezig met een kraam, waar u
terecht kunt voor alle schaalmodellen, inclusief de nieuwste 3XL Teletrailer met Scania
Torpedo van HERPA (1:87). Op vertoon van uw Nooteboom Membercard ontvangt
5% korting op het Nooteboom Shopassortiment.

Schaal 1:50

Volvo NH 6x4
trekker nu los
verkrijgbaar
Nieuw in het Nooteboom shopassortiment is de Volvo NH 6x4 trekker, die nu ook los
verkrijgbaar is. Dit model wordt compleet geleverd met een extra adapter, zodat deze
naast de Lion toys modellen ook uitermate geschikt zijn voor o.a. de Ballasttrailers en
Multitrailers van Van Zon modellen. De trekker wordt geleverd in de kleur rood RAL
3002 en is voorzien van Nooteboom bedrukking.

Nu te koop voor n 45,-
Bestelnr. KNT 210.90.04

Nieuwe locatie
voor Modelshow
Europe
Zaterdag 23 April 
te Eelde 
Dit jaar betrekt de ‘Modelshow Europe’
een nieuwe locatie om Europa’s groot-
ste collectie van schaalmodellen voor
het zwaartransport en kranen te tonen.
Met een oppervlakte van 5400 m2

zullen 340 modelbouwers uit heel
Europa hun zelfgebouwde modellen 
en verbouwde modellen tentoonstel-
len. Tevens worden er op zo’n 55
stands speciale modellen, stickers,
bouwtekeningen, cd’s, dvd’s, boeken
en tijdschriften te koop aangeboden.
Meer informatie over deze beurs vindt
u op www.modelshow-europe.com.

Nooteboom noviteiten
Nooteboom lanceert op deze beurs
4 noviteiten voor de modelverzame-
laar!
Op de Modelshow Europe kunt u bij
de Nooteboom stand ook betalen
met pin en creditcard!

Modelshow Europe 2005
Hallen Flowerdome B.V.
Burgemeester J.G. Legroweg 80
9761 TD  EELDE
Openingstijden: 10.00 – 16.00 uur
(Direct gelegen aan de uitrit 37 van de
A28 Zwolle-Groningen)

Schaal 1:87 [HERPA] 

3XL Teletrailer 
Compleet met Scania Torpedo 6x4 trekker

Onder licentie van Nooteboom Trailers
heeft KFS uit Engeland een bouwpakket
ontwikkeld van de 4-assige Eurodieplader.
Deze bouwpakketten zijn gemaakt van
hoogwaardig kunststof en kenmerken zich

door een zeer precieze detaillering. 
De verkoopprijs van deze exclusieve
modellen is echter niet gering. Voor EUR
299,- excl verzendingskosten en op basis
van vooruitbetaling kunt u in het bezit
komen van dit exclusieve topmodel. Veel
geld, maar u krijgt er wel iets schitterends
voor terug. 
Momenteel zijn er enkele exemplaren
direct uit voorraad leverbaar. Tijdens de
Modelshow Europe zal Nooteboom een

compleet opgebouwd model tentoon-
stellen. 

Bestelnummer KNT 220.44.44
Verkoopprijs n 299,-

EURO-78-04 in schaal 1:24 

Exclusieve bouwpakketten van KFS

Meer dan 
200 onderdelen!


