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Wijzigingen en leveringsmogelijk heden voor-
behouden. Alle opgaven van prijs, gegevens 
en maten onder voorbehoud.  Vergissingen en 
drukfouten onder  voorbehoud. 
Bij de afbeeldingen gaat het deels om hand-
monsters, retoucheringen en  renderings. 
De serieproductie kan in detail van de 
 betreffende modellen afwijken. 

*  Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend aanbevo-
len verkoop prijzen. Mocht deze informatie 
geen prijsopgaven bevatten, vraag a.u.b. uw 
vakhandelaar naar de actuele prijslijst.

Alle rechten voorbehouden.  Nadruk, ook 
gedeeltelijk, verboden.
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LGB is een geregistreerd merk van 
Gebr.  Märklin & Cie. GmbH, Duitsland.  Union 
Pacific, Rio Grande en Southern  Pacific zijn 
geregistreerde merknamen van de Union 
Pacific Railroad Company.  Andere merken zijn 
eveneens beschermd.  
© 2018 Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Een actuele verklaring van de tekens vindt u 
op internet onder www.lgb.de  
of in de actuele LGB-hoofdcatalogus.

Bezoek ons op:
www.facebook.com/lgb

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany

www.lgb.de

Service:
Telefoon: +31 (0) 74  - 2664044
E-mail: techniek@marklin.nl

Märklin voldoet aan de vereisten voor een kwaliteits-
beheerssysteem krachtens de norm ISO 9001. Dit 
wordt door TÜV Süd regelmatig aan de hand van 
monitoringtesten gecontroleerd en gecertificeerd. 
Zo heeft u de zekerheid dat u een gecontroleerd 
kwaliteitsproduct koopt.

Driewerf hoera voor LGB!

Jubileum met de Pressnitztalbahn Vier samen met ons het LGB-jubileumjaar!
Op Pinksteren 2018 vieren we samen met 
de Pressnitztalbahn het jubileumfeest in 
Jöhstadt. Bereid u alvast voor op spannende 
attracties en dagen met heel wat belevenis-
sen.

Ook de vestiging in Ungarn viert 25 jaar 
 productie en fabricage van rijtuigen, locomo-
tieven en producten van ons LGB-merk!

De opendeurdag in Göppingen is zeker 
ook het vermelden waard. Daar staan u in 
 september 2018 vele, spannende toppers en 
een groot LGB-feest te wachten.

Wij kijken uit naar uw bezoek!

25 jaar productie in Ungarn

Opendeur-
dag in  

Göppingen Meer informatie over de evenementen vindt u onder: 
www.lgb.de/50years
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Stap in het spel met LGB
De tuinspoorbaan van LGB trotseert weer en wind,  
is robuust en de ware blikvanger voor elke tuin.

Alles voor grenzeloos plezier met het hele gezin 
De ketelwagen kan worden gevuld, de deuren kunnen open, 
en nog veel meer. De belevenis op de modelspoorbaan voor 
het hele gezin!

Ofwel vers water voor de planten, of wat 
 bloemaarde om de plantenkuipen te vullen.
Hier wordt met gigantische veel plezier 
in de tuin meegeholpen!

De bijzonder grote  
speelervaring voor binnen  
en buiten. Gewoon de startset uitpak-
ken,  
opbouwen en dan remmen los!

Zowel voor

stokken als

bloempotten!

Onze laadmeesters

zorgen voor  

alles.

De bouwsteentrein,  inclusief een set met 30 bouw-
stenen, waarmee groot en klein volgens hun fan-
tasie en creativiteit zelf hun trein verder gestalte 
kunnen geven, zorgt voor een modelspoorbaanbe-
levenis voor het hele gezin. Maximaal speelplezier 
door uitbreiding van de  bouwsteentrein met de 
bouwsteenwagen (94063).

De grondplaat als ideaal
uitgangspunt om te spelen en te bouwen.

Bijvoorbeeld:  
 DR rongenwagen

Bijvoorbeeld:  
 DR ketelwagen

 Startset bouwsteentrein

 Startset goederentrein

Bijvoorbeeld:  
 DR lageboordwagen

Lading vrijblijvend

Alle behuizingen zijn
bestand tegen UV-licht en

bekleed met slag- en
weerbestendige materialen.

Voor alle bouwmeesters 

net wat ze nodig hebben!

Vulbare  
lageboordwagen!

Vulbare ketelwagen!

1. Uitpakken
2. Opbouwen
3. Remmen los

Inclusief multicar!
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Woord vooraf & Inhoud

Beste LGB-vriend,

LGB – de Lehmann-Groß-Bahn wordt 50! 

Beste vrienden van het grote spoor: tijd om feest te vie-

ren. Wat in 1967 in de sneeuwjacht voor de beurshallen 

van de Nürnbergse speelgoedbeurs met op onderne-

mingslust geïnspireerde durf van de familie Richter als 

sensatie begon, geldt op vandaag na grote successen en 

turbulenties die niet alleen van het weer afhangen als de 

modelspoorbaanhobby die het dichtst bij het gezin en het 

meest met de natuur is verbonden van de hele wereld. 

Ten huize van Märklin is men er trots op dat dit levendige 

„kleinood” van de speelgoedwereld verder kan worden 

ontwikkeld. Want wie kan er nu de modelbouwbekentenis 

van Wolfgang en Eberhard Richter, de grondleggers van 

de hoogwaardige grote spoorbaan, „Wij willen meer in 

detail gaan” nu beter omzetten en verder doorvoeren 

dan de modelspoorbaanspecialisten uit Göppingen en 

Györ, die het LGB-merk ondertussen meer dan 10 jaar 

verinnerlijken en opnieuw kunnen formuleren. Ook voor 

hen hebben robuustheid en weerbestendigheid van het 

materiaal allebei de hoogste prioriteit. Volledig in lijn met 

de Richters, die in het jaar 1970 de circusolifant „Hassan” 

over LGB-sporen lieten lopen om de stevigheid ervan te 

demonstreren.

Laat ons daarom het grote jubileum van dit unieke merk 

vieren, dat niet alleen kinderogen doet fonkelen. Zowel 

de traditie als de toekomst verplicht er ons toe: Met een 

jaar 2018 vol nieuwigheden, die ons op de voorbije halve 

eeuw laten terugblikken zonder afstand te doen van de 

tijdsgebonden technische uitvoering. Illustratief hiervoor 

zijn het model van de RhB-locomotief Ge 4/4 II Nr. 617 van 

de  Rhätische Bahn, in een speciale vormgeving voor het 

vijftigjarige jubileum, de legendarische Stainz-stoomloco-

motief in een bijzondere verjaardagsuitgave en een model 

van de „fabriekstrein” zoals die vele jaren als symbool voor 

de Nürnbergse LGB Werk in de Saganer Strasse stond. 

Wij danken alle LGB-vrienden voor hun jarenlange trouw 

en enthousiasme voor hun hobby en wensen buiten en 

binnen veel ruimte met jullie tuinspoorbaan en de  nieuwe 

modellen van het LGB-jubileumjaar 2018.

Uw LGB-team

Op naar het jubileum 2 –  9
Deutsche Reichsbahn (DR)  10 – 11
Rügensche Bäderbahn (RüBB) 12 – 13
Museumspoorbaan 14 – 15
Rhätische Bahn (RhB)  16 – 25
USA  26 – 31
Kerstmis 2018  32 – 36
Kraanwagen 37
Open goederenwagen met lading „Steiff-Teddy” 37
Onmiddellijk leverbaar  38 – 41
Museumwagen 2018 42
LGB Clubwagen  43
LGB Club  44 
LGB Club Aanmeldformulier   45 – 46
Over LGB 47
Artikelnummers/Pictogrammen  48 
LGB Depesche  49 

Onze topper voor „50 jaar LGB” is ook in het origineel bij de 
Rhätische Bahn in Zwitserland te vinden. Surf ook naar onze 
jubileumpagina onder www.lgb.de/50years. U vindt er niet alleen 
uitvoerige informatie over het voorbeeld en het model, maar ook 
de dagelijkse RhB-dienstregeling van de jubileumlocomotief.
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20216  Jubileumlocomotief 50 jaar LGB 
Model van de stoomlocomotief „Stainz” in een speciale 
kleurstelling, aansluitend bij het 50-jarige jubileum van 
de LGB-tuinspoorbaan. Uitgerust met een krachtige kogel-
gelagerde Bühler-motor.  
Lengte over de buffers 25 cm.

7EG

Ideale treinlocomotief voor de jubileumrijtuigen 
40501, 40502, 40503, 40504 en 40505.

Eenmalige serie 2018 voor het 50e jubileum van LGB.

Stainz

Eenmalige serie 2018  

voor het 50e jubileum van LGB

€ 259,99 *
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Het jubileumjaar 2018 wordt op 12 januari in de hoofdwerkplaats van de Rhätische Bahn in Landquart 
geopend met een roll-out van de jubileumlocomotief „50 jaar LGB”  (Pagina 22).
De volgende stap is de viering „50 jaar LGB” in samenwerking met de Preßnitztalbahn in Jöhstadt,  
 Erzgebirge an Pfingsten en de viering van de verjaardag bij het moederbedrijf Märklin op de opendeur-
dag op 14 en 15 september 2018.
 
In het jubileumjaar treedt LGB vanzelfsprekend ook bij vele andere evenementen van de tuinspoorbaan-
gemeenschap op. U leest er alles over op onze website www.lgb.de/50years, waar wij de evenemen-
ten in de loop van het jaar regelmatig actualiseren.
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40501 

40502 40503 

 LGB jubileumwagen 
Model van een tweeassige, gesloten goederenwagen in 
een speciale kleurstelling, aansluitend bij het 50e jubileum 
van de LGB-tuinspoorbaan. Bedrukt met de mooiste 
 modellen uit de jaren 1968 tot 1978. De deuren aan de 
zijkant kunnen open. Metalen wielstellen. 
Lengte over de buffers 30 cm.

7G

Op naar het jubileum

 LGB jubileumwagen 
Model van een tweeassige, gesloten goederenwagen in 
een speciale kleurstelling, aansluitend bij het 50e jubileum 
van de LGB-tuinspoorbaan. Bedrukt met de mooiste 

7G
 LGB jubileumwagen 

Model van een tweeassige, gesloten goederenwagen in 
een speciale kleurstelling, aansluitend bij het 50e jubileum 
van de LGB-tuinspoorbaan. Bedrukt met de mooiste 

7G

 modellen uit de jaren 1978 tot 1988. De deuren aan de 
zijkant kunnen open. Metalen wielstellen. 
Lengte over de buffers 30 cm.

 modellen uit de jaren 1988 tot 1998. De deuren aan de 
zijkant kunnen open. Metalen wielstellen. 
Lengte over de buffers 30 cm.

7G

7G 7G

€ 129,99 *

€ 129,99 * € 129,99 *
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40504 

40505 

Eenmalige serie 2018 voor het 

50e jubileum van LGB

 LGB jubileumwagen 
Model van een tweeassige, gesloten goederenwagen in 
een speciale kleurstelling, aansluitend bij het 50e jubileum 
van de LGB-tuinspoorbaan. Bedrukt met de mooiste 
 modellen uit de jaren 1998 tot 2008. De deuren aan de 
zijkant kunnen open. Metalen wielstellen. 
Lengte over de buffers 30 cm.

7G

 LGB jubileumwagen 
Model van een tweeassige, gesloten goederenwagen in 
een speciale kleurstelling, aansluitend bij het 50e jubileum 
van de LGB-tuinspoorbaan. Bedrukt met de mooiste 
 modellen uit de jaren 2008 tot 2018. De deuren aan de 
zijkant kunnen open. Metalen wielstellen. 
Lengte over de buffers 30 cm.

7G

7G

7G

€ 129,99 *

€ 129,99 *
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29050 LGB fabriekstrein 
Model van de zogenaamde „fabriekstrein”, zoals die vele 
jaren lang voor de LGB-fabriek van Nürnberg in de Saganer 
Straße in Nürnberg te zien was. 
De trein bestaat uit de stoomlocomotief 99 5606 in een 
kleurstelling getrouw aan het origineel en opschrift uit de 
jaren ‘70. Locborden als geëtste delen apart gemonteerd. 
Uitgerust met een krachtige, kogelgelagerde Bühler-motor 
en een mfx/DCC-decoder met vele, digitaal schakelbare 
functies en geluiden. Ingebouwde rookgenerator met wiel-
synchrone stoomuitstoot. Digitaal schakelbaar frontsein dat 
met de rijrichting wisselt, bij analoog gebruik ingeschakeld. 
Digitaal schakelbare cabineverlichting. Het rijgeluid werkt 
bij analoog gebruik.  
Tweeassige klapdekselwagen in een kleurstelling getrouw 
aan het origineel en opschrift uit de jaren ‘70. Apart 
gemonteerd remwiel van de handrem. 
Tweeassige gesloten goederenwagen 448 in een witte 
kleurstelling getrouw aan het origineel en opschrift uit de 
jaren ‘70. opschrift uit de jaren ‘70.  
Apart gemonteerd remwiel van de handrem, voorbeeld-
getrouwe opstelling van het railrembekken alleen aan de 
binnenzijde van de wielen. 

4HKEF8JG
Lenz type I is de nuchtere aanduiding van een van de 
schattigste stoomlocomotieven die ooit in Duitsland 
werd gebouwd. Momenteel kan men slechts twee 
machines van deze reeks, gebouwd in de Vulcan-werf 
in Stettin, bewonderen. Een daarvan is de beroemde 
„Franzburg”. Deze rijdt op vandaag in Bruchhausen- 
Vilsen bij de Deutsche Eisenbahn-Verein en als 
LGB-model op zeer veel tuinspoorbanen. Nummer 
twee werd in 1970 aan LGB verkocht en stond vele 
jaren samen met de zogenaamde „fabriekstrein” als 
visitekaartje van de uitvinders van de tuinspoorbaan 
voor de Nürnberger LGB Werk in de Saganer Straße. 
Met het nummer 99 5606 reed deze locomotief vanaf 
1894 voor de Franzburger Kreisbahnen en droeg zo bij 
tot het ontsluiten van het landschap van de Oost-
zeekust. Het traject verbond de steden Ribnitz-Dam-
garten en Barth met Stralsund en het normale 
spoortraject aldaar naar Rostock. De locomotief, in 
het kenmerkende type Bn2t met twee aangedreven 
assen en zonder loopassen, reed op dit traject tot de 
machine buiten bedrijf werd gesteld. Haar uiterlijke 

LGB fabriekstrein

Eenmalige serie 2018 voor het 50e jubileum van LGB 

Locomotief voor het eerst met mfx/DCC-decoder en geluid

Tweeassige gesloten goederenwagen 336 in een bruine 
kleurstelling getrouw aan het origineel en opschrift uit de 
jaren ‘70. opschrift uit de jaren ‘70.  
Apart gemonteerd remwiel van de handrem, voorbeeld-
getrouwe opstelling van het railrembekken alleen aan de 
binnenzijde van de wielen. 
Totale lengte van de trein 115 cm.

kenmerk: de ontbrekende stoomdom. De afmetingen 
van deze 9,9 ton „zware” locomotief typeerden zich 
met een lengte over de buffer van 5,8 meter en een 
wielbasis van 1,7 meter. Rechts en links van het frame 
zaten de watertanks. De watervoorraad bedroeg een 
kubieke meter, de brandstofvoorraad 350 kilogram. 
Met een energieke topsnelheid van 30 kilometer per 
uur vervoerde de kleinen ijzeren lady tot in de jaren 
‘60 mensen en goederen langs de Oostzeekust. De 
lange reis van de 99 5606 voerde enige jaren lang via 
Nürnberg naar Schwäbisch-Gmünd naar het sterk 
bevestigde garagedak van Wolfrad Bächle, de zaak-
voerder van Märklin Technik, die absoluut overtuigd 
was van de historische waarde van deze onweer-
staanbare, kleine locomotief. Daarom gaf hij ook 
aan een nieuwe bezitter door dat de locomotief voor 
een nieuw leven als stoomlocomotief moest worden 
omgebouwd. Het model wordt in de set met de drie 
tweeassige „fabriekstrein”-wagens in de outfit van de 
jaren ‘70 geleverd, getrouw aan het origineel.
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Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik.

• Met boekje over de 50-jarige geschiedenis van de 
LGB tuinspoorbaan.

€ 999,99 *
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32191 

46834 

 Postrijtuig voor Richter – Stainz 
Dit rijtuig is speciaal voor Wolfgang Richter – Stainz 20214 
en het rijtuig 36214 ontworpen. Aan de buitenkant met een 
zeer mooi motief bedrukt. Het model heeft een interieur
inrichting en schuifdeuren die open kunnen. Verlichte 
sluitlichten, stroomafname via kogelgelagerde wielstellen. 
Lengte over de buffers 30 cm.

EG

 
Ideale aanvulling voor de Wolfgang Richter – Stainz 
20214 en het personenrijtuig 36214. 

Eenmalige serie 2018 voor het 50e jubileum van LGB.

 DR ketelwagen 
Model van een ketelwagen van de Deutsche Reichsbahn, 
zoals die ook in volledige treinen werd gebruikt. Natuur
getrouwe kleurstelling en opschrift uit tijdperk IV. De ketel 
kan worden gevuld en geledigd. Metalen wielstellen. 
Lengte over de buffers 48 cm.

4G

 
Verlichte sluitlichten

€ 169,99 *

€ 159,99 *

Op naar het jubileum
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20752  DR stoomlocomotief 99 5015 
Model van een smalspoorstoomloc van de DR, gebruikt 
op de smalspoortrajecten in de Harz. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk III. Beide wielstellen 
worden door een krachtige kogelgelagerde Bühlermotor 
aangedreven. Antislipwielen. Voorzien van een mfx/
DCCgeluidsdecoder met vele functies, schakelbare rookset 
en frontsein bij digitaal gebruik. 
Lengte over de buffers 24 cm.

3HKEFBJG

Met licht, rook en vele geluidsfuncties.

Voor u opnieuw uitgevoerd en met een 

 speciale prijs in het jubileumjaar 2018

€ 299,99 *
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49180 

Deutsche Reichsbahn (DR)

 DR Set rolwagens 
Wagenset bestaande uit twee rolwagens type Bauart Rf4 
van de DR, zoals die op vele smalspoorbanen in Saksen 
werden gebruikt. Volledig nieuwe constructie met details 
die typisch voor deze wagens zijn. Natuurgetrouwe kleur-
stelling en opschrift uit tijdperk III. Het middengedeelte van 
de wagenbodem is uit spuitgietmetaal, bovendien heeft de 
wagen voldoende gewicht om ook in onbeladen toestand 
veilig te rijden. Borgblokken zwenkbaar en verstelbaar. Aan 
de hand van de meegeleverde borgblokken kunnen ook 
normale LGB-wagens met een spoorbreedte van 45 mm 
worden verladen. De rolwagens worden onderling en met 
de locomotief of met een wagen met normale LGB-koppe-
ling voorbeeldgetrouw via de meegeleverde koppelstangen 
gekoppeld. Metalen wielstellen. 
Lengte van een wagen 34 cm.

• Volledig nieuwe constructie.

Middengedeelte uit spuitgietmetaal

Goede spoorligging

Bewegende borgblokken

3G

€ 339,99 *



Daten an Marieni

12 42270 40033 24267

24267 

© Mario Wolf

 RüBB stoomlocomotief 99 4652 
Model van de sleeptender-stoomlocomotief 99 4652 voor 
smalspoorgebruik van de Rügensche Bäderbahn (RüBB), 
in de uitvoering zoals deze locomotief op vandaag wordt 
gebruikt. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift 
uit tijdperk VI. Telkens een krachtige, kogelgelagerde 
Bühler-motor in de locomotief en tender. Ingebouwde 
 mfx/ DCC-decoder met veel licht- en geluidsfuncties. 
Ingebouwde rookgenerator met wielsynchrone stoomuit-
stoot. Deuren van de machinistencabine die open kunnen. 
Antislipbanden. 
Lengte over de buffers 52 cm.

6HKEFAG

Past bij de andere modellen van de RüBB, bijvoor-
beeld bij de stoomlocomotief 28005 of de rijtuigen 
35359 of 35357.

Rügensche Bäderbahn (RüBB)

€ 899,99 *
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40033 

42270 

 RüBB open goederenwagen 
Model van een open goederenwagen van de Rügenschen 
Bäderbahn, zoals die op vandaag nog altijd als museum-
wagen wordt gebruikt. Natuurgetrouwe kleurstelling en 
opschrift als museumwagen van de Deutsche Reichsbahn. 
Metalen wielstellen. 
Lengte over de buffers 30 cm.

In combinatie met de locomotief 24267 en de gesloten 
goederenwagen 42270 kan men een voorbeeldge-
trouwe museumtrein van de Rügenschen Bäderbahn 
samenstellen.

6G

 RüBB gesloten goederenwagen 
Model van een gesloten goederenwagen van de Rügen-
schen Bäderbahn, zoals die op vandaag nog altijd als 
museumwagen wordt gebruikt. Schuifdeuren aan de zijkant 
kunnen open. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift 
als museumwagen van de Deutsche Reichsbahn. Metalen 
wielstellen. 
Lengte over de buffers 30 cm.

6G

In combinatie met de locomotief 24267 en de open 
goederenwagen 40033 kan men een voorbeeldge-
trouwe museumtrein van de Rügenschen Bäderbahn 
samenstellen.

€ 99,99 *

€ 139,99 *
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32352  MBS panoramarijtuig 
Model van een open panoramarijtuig serie KB7 van de 
museumspoorbaan Schönheide, zoals die op vandaag nog 
wordt gebruikt. Kleurstelling getrouw aan het origineel en 
opschrift uit tijdperk VI, met voorbeeldgetrouwe reclame 
van de brouwerij Wernesgrüner. Uiterst gedetailleerde, 
voorbeeldgetrouwe interieurinrichting met bar en twee 
verlichte tafellampjes. Metalen wielstellen, stroomafname 
voor de tafellampen via kogelgelagerde wielstellen. 
Lengte over de buffers 58 cm. 

6EG
• Nieuw met bar en verlichte tafellampjes.

Museumspoorbaan

Voorbeeldgetrouwe interieurinrichting met 

bar en twee verlichte tafellampjes

€ 319,99 *
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40271 

© Strobel

21980402684026940271350923509135094

 Saksische goederenwagen 4333K 
Model van de Saksische goederenwagen 4333K, zoals 
ook vandaag nog als museumwagen op verschillende 
smalspoorbanen in Saksen wordt gebruikt. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI. Met gemonteerd 
dak, interieurinrichting. Metalen wielstellen.  
Lengte over de buffers 30 cm.

De bijbehorende locomotief en andere personen-
rijtuigen van deze Saksische trein zijn onder de 
artikelnummers 21980, 35091, 35092, 35094, 40268 en 
40269 verkrijgbaar.

Eenmalige serie ter gelegenheid van de introductie 
van de Sachsen-trein bij de SOEG.

6G

€ 169,99 *
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20274  RhB stoomlocomotief „Heidi” 
Model van de stoomlocomotief „Heidi” van de RhB in de 
uitvoering zoals die op vandaag als museumlocomotief 
wordt gebruikt. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift 
uit tijdperk VI. Alle aangedreven wielstellen worden door 
een krachtige kogelgelagerde Bühler-motor aangedreven, 
antislipwielen. Uitgerust met een mfx/DCC-decoder met 
vele licht- en geluidfuncties, bijvoorbeeld een digitaal 
schakelbaar Zwitsers rijrichtingsafhankelijk sein of wiel-
synchrone stoomuitstoot. Veel gemonteerde details, deuren 
van de machinistencabine die open kunnen. 
Lengte over de buffers 35 cm.

6HKEF8JG
Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik.

Rhätische Bahn (RhB)

Optisch zoals het  
voorbeeld

Wondermooi omgezet: 
De stangen van de  

stoomlocomotief „Heidi”

€ 899,99 *
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26605  RhB stoomsneeuwruimer Xrot 
Model van de stoomsneeuwruimer Xrot 9213 van de RhB. 
Uiterst gedetailleerd model in zware metalen constructie 
met veel gemonteerde details. Aangedreven via twee hoog-
vermogenmotoren op beide draaistellen. De deuren naar de 
machinistencabine en de revisiekleppen voor het schoepen-
drijfwerk kunnen open. Aandrijving van het schoepenwiel 
met bewegend drijfwerk vanbinnen via een aparte motor. 
Handmatig verstelbare uitwerpbuis en handmatig verstel-
bare leidschoepen op het schoepenwiel. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en met opschriften uit tijdperk VI, zoals de 
ruimer op vandaag nog als historisch rijtuig wordt gebruikt. 
Uitgerust met een mfx/DCC-decoder met veel licht- en 
geluidsfuncties, zoals met Zwitsers rijrichtingsafhankelijk 
sein, vuurpotverlichting, machinistencabineverlichting, 
rijgeluid, een fluit die via bladveerschakelaar kan worden 
bediend en nog veel meer. Ingebouwde rookgenerator met 
wielsynchrone stoomuitstoot en cilinderstoom. 
Lengte over de buffers 61 cm.

6HKEF8JG
Eenmalige serie, die in 2018 wordt geproduceerd ter 
gelegenheid van het 50-jarige jubileum van LGB.

Uiterst gedetailleerd metalen model in messing en spuitgietmetaal, 

in de traditie van de voormalige metalen modellen van LGB

Eerste, grafische omzetting van het 
volledig werkende handmonster

Rhätische Bahn (RhB)

€ 3.999,99 *
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23530 

© W. Bächle

23530334033340133402

 Stoomlocomotief G 4/5 
Model van een sleeptender-stoomlocomotief serie G 4/5 
van de RhB. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit 
tijdperk I. Aandrijving met een kogelgelagerde Bühler- 
motor, antislipbanden. Uitgerust met een mfx/DCC-decoder 
met veel licht- en geluidsfuncties, zoals met Zwitsers 
rijrichtingsafhankelijk sein, vuurpotverlichting, machinisten-
cabineverlichting, rijgeluid, een fluit die via bladveerscha-
kelaar kan worden bediend en nog veel meer. Ingebouwde 
rookgenerator met wielsynchrone stoomuitstoot. Veel 
gemonteerde details.  
Lengte over de buffers 62 cm.

1HKEFAJG
Bij deze locomotief passen de rijtuigen 33401, 33402 
en 33403.

Rhätische Bahn (RhB)

€ 1.899,99 *
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33403 

33401 

33402 

 RhB bagagewagen F 4051 
Model van een bagagewagen van de RhB. Uitvoering in 
de groene kleurstelling uit tijdperk I met natuurgetrouwe 
lak en opschrift. Uitgerust met veerbuffers, de schuifdeu-
ren aan de zijkant kunnen open. Compleet nagebouwde 
interieur inrichting. In de fabriek ingebouwde binnenverlich-
ting met leds, met stroomafname via metalen spaakwiel-
stellen.  
Lengte over de buffers 42 cm. 

De ideale treinlocomotieven 

voor deze rijtuigen zijn de G 4/5, 

artikel 23530, en de Rhätia, 

 artikel 20273

1EG

 RhB personenrijtuig AB 22 
Model van een 1e en 2e klasse personenrijtuig van de 
RhB. Uitvoering in de groene kleurstelling uit tijdperk I met 
natuurgetrouwe lak en opschrift. Uitgerust met veerbuffers. 
Compleet nagebouwde interieurinrichting met vele details. 
In de fabriek ingebouwde binnenverlichting met leds, met 
stroomafname via metalen spaakwielstellen.  
Lengte over de buffers 42 cm. 

1EG

 RhB personenrijtuig C 209 
Model van een 3e klasse personenrijtuig van de RhB. 
Uitvoering in de groene kleurstelling uit tijdperk I met 
natuurgetrouwe lak en opschrift. Uitgerust met veerbuffers. 
Compleet nagebouwde interieurinrichting met vele details. 
In de fabriek ingebouwde binnenverlichting met leds, met 
stroomafname via metalen spaakwielstellen.  
Lengte over de buffers 42 cm. 

1EG

Alle wagens voorzien  

van ingebouwde  

led-binnenverlichting

€ 249,99 *

€ 249,99 *

€ 249,99 *
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28443  Elektrische locomotief Ge 4/4 II van de RhB 
 „50 jaar LGB” 
Elektrische locomotief Ge 4/4 II Nr. 617 van de Rhätische 
Bahn, in een speciale vormgeving voor het vijftigste 
jubileum van de LGB – tuinspoorbaan. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI. Alle 4 wielstellen 
worden door twee krachtige, kogelgelagerde Bühler- 
motoren aangedreven. Voorzien van een mfx/DCC-decoder 
met veel licht- en geluidsfuncties. Dakstroomafnemer via 
de motor aangedreven, digitaal schakelbaar. 
Lengte over de buffers 57 cm.

6HKEFJG
Eenmalige serie 2018 voor het 50e jubileum van LGB.

Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik.

Wij vieren 50 jaar LGB – De RhB viert mee

Dakstroomafnemer via de motor 

aangedreven

Eenmalige attractie:  
Voor de verjaardag trekt ook RhB een LGB-outfit aan

Bezoek ons online:
Onder www.lgb.de/50years informeren 

wij u over de nieuwste stand van onze 
 jubileumlocomotief van de Rhätische Bahn.

€ 999,99 *
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33661 

31681 

 MGB barwagen 
Model van een barwagen van de Matterhorn- Gotthard-
Bahn, omgebouwd tot een panoramarijtuig zoals die 
in de Glacier Express wordt gebruikt. Natuurgetrouwe 

• Voorbeeldgetrouw aangepaste interieurinrichting.

6EG
kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI. Voorbeeldgetrouw, 
nieuw interieur en ingebouwde binnenverlichting, met 
kogel gelagerde wielstellen. Deuren die open kunnen. 
Lengte over de buffers 68 cm.

 RhB restauratiewagen 
Model van een restauratiewagen van de RhB, zoals die 
ook in de Glacier-Express wordt gebruikt. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI. Vele details, de 

6EG
deuren kunnen open. Complete, uiterst gedetailleerde in-
terieurinrichting. Binnenverlichting standaard in de fabriek 
ingebouwd, stroomafname via kogelgelagerde wielstellen. 
Lengte over de buffers 62 cm.

€ 419,99 *

€ 399,99 *
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33669 

33666 

 RhB panoramarijtuig 2e klasse 
Model van een panoramarijtuig 2e klasse van de Rhätische 
Bahn, zoals in de Glacier Express gebruikt. Natuurgetrouwe 
kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI. Compleet interieur 
en ingebouwde binnenverlichting, met kogelgelagerde 
wielstellen. Deuren die open kunnen.  
Lengte over de buffers 68 cm.

6EG
Ideale aanvulling op de andere panoramarijtuigen 
33666, 33667 of 33668.

RhB Panoramawagen 1e klasse GEX 
De Glacier Express rijdt van St. Moritz tot Disentis over 
de rails van de RhB en wordt van daar tot het eindpunt 
Zermatt door de MGB vervoerd. 

56EG

Heruitgave

Bij het LGB-model gaat het om de voorbeeldgetrouwe 
nabootsing van een nieuwe panoramawagen 1e klasse in 
de actuele toestand van tijdperk V. Het model beschikt over 
een interieur en interieurverlichting.  
Lengte over de buffers 68 cm.

Rhätische Bahn (RhB)

€ 399,99 *

€ 399,99 *
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21411 

43813 

 RhB rangeertractor 
Model van een rangeertractor van de serie Tm 2/2 van de 
Rhätische Bahn. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift 
uit tijdperk VI. Uitgerust met een krachtige, kogelgelagerde 
Bühlermotor en een mfx/DCC-geluidsdecoder met vele, 
digitaal schakelbare licht- en geluidsfuncties. Digitaal 
schakelbare koppelingen, die het mogelijk maken om de 
aangekoppelde rijtuigen op elk punt van de installatie af te 
koppelen.  
Lengte over de buffers 24 cm.

Voor het eerst met digitaal 

 schakelbare koppelingen

6HKEFJG

 RhB gesloten goederenwagen 
Model van een tweeassige, gesloten goederenwagen type 
Gbk-v van de Rhätische Bahn. Natuurgetrouwe kleurstelling 
en opschrift zoals in tijdperk V. Vele gemonteerde details, 
de schuifdeuren aan de zijkanten kunnen open.  
Lengte over de buffers 39 cm.

5G

€ 579,99 *

€ 139,99 *
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 Napa Valley diesellocomotief 
Model van een diesellocomotief van de serie F7 A-Unit 
van EMD in de uitvoering van de Napa Valley Wine Train. 
Kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI, overeenkomstig 
de huidige verschijningsvorm. Beide draaistellen met 
krachtige, kogelgelagerde Bühler-motoren aangedreven, 
antislipbanden. Ingebouwde mfx/DCC-decoder met veel-
zijdige licht- en geluidsfuncties, digitaal schakelbaar. Veel 
gemonteerde details, deuren van de machinistencabine die 
open kunnen.  
Lengte over de koppeling 61 cm.

6HKEFJG
De serie van de rijtuigen van de Napa Valley Wine 
Train wordt verdergezet.

Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik.

• Vele lichtfuncties, zoals grootlicht of ‚Marslight‘.

Met mfx/DCC-decoder en geluid

USA

€ 799,99 *
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 Napa Valley gesloten goederenwagen 
Model van een gesloten goederenwagen zoals die vandaag 
nog bij de Napa Valley Railroad bij de beroelde Wine Train 
wordt gebruikt. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift 
uit tijdperk VI. Veel gemonteerde details, schuifdeuren aan 
de zijkant kunnen open. Metalen wielstellen.  
Lengte over de koppeling 46 cm.

6G

 Napa Valley RR Observation Car 
Model van een Streamliner Observation Cars van de Napa 
Valley Railroad. Kleurstelling en opschrift zoals in tijdperk 
VI. Standaard uitgerust met complete interieurinrichting 
en binnenverlichting. Verlicht sluitsein en verlicht wapen 
(drumhead). Metalen wielstellen, waarvan 2 kogelgelager-
de wielstellen voor stroomafname.  
Lengte 76 cm.

6EG

Met binnenverlichting, verlicht wapen 

(drumhead) en rood staartlicht

€ 169,99 *

€ 399,99 *
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20280  D&RGW Mogul stoomlocomotief 
Model van een stoomlocomotief van het type Mogul van 
Denver & Rio Grande Western Railroad in een speciale 
uitvoering, aansluitend bij het 50e jubileum van de LGB- 
tuinspoorbaan. Alle aangedreven wielstellen worden door 
een krachtige kogelgelagerde Bühler-motor aangedreven, 
antislipwielen. Voorzien van een mfx/DCC-decoder met 
veel licht- en geluidsfuncties. Veel gemonteerde details. 
Lengte over de buffers 67 cm.

Eenmalige serie 2018 voor het 50e jubileum van LGB.

Eenmalige serie 2018  

voor het 50e jubileum van LGB

USA

In bijlage een leuke
selectie vlaggenstickers

€ 1.199,99 *

3HKEF8JG
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20383  LGB tram 
Model van een Amerikaanse vierassige tram. Speciale uit-
voering voor het 50e jubileum van de LGB – tuinspoorbaan. 
Alle wielstellen worden door twee krachtige kogelgelager-
de Bühler-motoren aangedreven, antislipwielen. Voorzien 
van een mfx/DCC-decoder met vele, digitaal schakelbare 
licht- en geluidsfuncties. Rijgeluid, werkt analoog. De 
deuren kunnen open, waarbij de treeplanken naar beneden 
klappen. 
Lengte 55 cm.

• Voor het eerst met decoder en geluid.

Eenmalige serie 2018  

voor het 50e jubileum van LGB

7HKEFJG

Met voorbeeldgetrouw 
uitklappen van de 
 treeplanken

€ 699,99 *
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70305  Startset kersttrein 
Deze startset bevat een oldtimertrein, bestaande uit een 
tenderloc en 2 personenrijtuigen in kerstsfeer. De loc is 
uitgerust met een krachtige, kogelgelagerde Bühler-motor, 
frontsein en een rookset. De set bevat bovendien een 
complete cirkelbaan, voeding en rijregelaar. 
Treinlengte 85 cm.

EBG
Deze trein kan fantastisch worden uitgebreid met het 
eerder verschenen kerstrijtuig.

Kerstmis 2018

12 x 1 x 1 x

1.290 mm 

€ 379,99 *
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36018 

24681 

 Kerstrijtuig 2018 
Het kerstrijtuig 2018 is met een prachtig motief bedrukt. 
Het model heeft uiteraard ook deuren die open kunnen, 
en sluit naadloos aan bij de reeds beschikbare serie LGB 
kerstrijtuigen. Metalen schijfwielstellen. 
Lengte over de buffers 30 cm.

G

 Spoorvrachtwagen. 
Model van een spoorvrachtwagen, zoals die vandaag nog 
deels op museumspoorwegen wordt gebruikt. Kerstmis-
kleuren en kerstvormgeving. Beide wielstellen worden door 
een krachtige kogelgelagerde Bühler-motor aangedreven. 
Bovenste venster vooraan kan open, de laadbordwanden 
kunnen naar beneden worden geklapt. Baanruimers en 
stickers met nummerbordjes meegeleverd. 
Lengte 22 cm.

7G
Het bovenste venster kan open

€ 139,99 *

€ 279,99 *
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Kerstmis 2018

 Kerstlocomotief „Stainz” 
Model van de stoomlocomotief „Stainz” in kerstmiskleuren. 
Op de voorste bufferbalk van dit model staat een verlichte 
kerstboom, die men via de functieschakelaar kan in- of 
uitschakelen. Uitgerust met een krachtige kogelgelagerde 
Bühler-motor. 
Lengte over de buffers 25 cm.

Ideale treinlocomotief voor die jaarlijks verschijnen-
de kerstrijtuigen.

Met kerstboom op de 

bufferbalk

7EBG
€ 299,99 *
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40043 

42229 

 Kraanwagen 
Model van een kraanwagen, zoals die vooral bij bouw-
activiteiten aan spoorweginstallaties en aan de sporen is 
gebruikt. De giek en de kraanhaak kunnen via handkrukken 
omhoog en naar beneden gaan. De kraanopbouw kan 
draaien.  
Lengte over de buffers 25 cm.

De giek en de kraanhaak kunnen 

omhoog en naar beneden gaan

7G

 Open goederenwagen met lading 
„Steiff-Teddy” 
Model van een open goederenwagen beladen met een 
Steiff-Teddy. De originele Steiff-Teddy is 23 cm lang, hij is 
gemaakt uit behaaglijke pluche en heeft het jubileumlogo 
van LGB op zijn borst. De deuren aan de zijkant kunnen 
open. 
Lengte over de buffers 30 cm. Metalen wielstellen.

Eenmalige serie 2018 voor het 50e jubileum van LGB.

Met originele Steiff-Teddy

G

De draaibare kraanopbouw nodigt uit om te spelen!

€ 79,99 *

€ 169,99 *
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42933 
42934  

48401  

42931 
42932 

20062 

45651  48675 

48671  
48672  

48570  48571  

44931 

20060 20061 

 MNJ box car 159,99 *
 MNJ box car 159,99 *

 Amtrak materiaalwagen fase III 159,99 *

 LGB ketelwagen 89,99 *

Onmiddellijk leverbaar – zolang de voorraad strekt!

 WP&YR lorrie 299,99 *

 BNSF box car 159,99 *
 BNSF box car 159,99 *

 WP&YR lorrie 299,99 *  Lorrie niet gedecoreerd 299,99 *

 Caboose van de Lake George and Boulder Railroad 89,99 *  WP&Y RR box car 159,99 *

 SP box car 159,99 *
 SP box car 159,99 *

 RhB schuifwandwagen Haik-v 199,99 *  RhB schuifwandwagen Haik-qv 199,99 *
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43411 40082  
40083  

40552  

40982  
40983  

42354  

42636  42637  

42639  

33350  

40036  40037  40038  33353  

 OEG ballastwagen 99,99 * RhB overdekte goederenwagen 169,99 *
 RhB overdekte goederenwagen 169,99 *

 DR ketelwagen 79,99 *

 DR zelflosser OOtu 149,99 *
 DR zelflosser OOtu 149,99 *

 DR gesloten goederenwagen 139,99 *

 ÖBB gesloten goederenwagen 169,99 *  ÖBB open goederenwagen 149,99 *

 DR gesloten goederenwagen 139,99 *

 SOEG open rijtuig met geluid 319,99 *

 RhB open rijtuig met geluid 319,99 * HSB open goederenwagen Ow 99,99 *  HSB open goederenwagen Ow 99,99 *  HSB open goederenwagen Ow 99,99 *
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24772  

21225  

25555  25702  

25556 

22225 

25390 32521 

 Porter-stoomloc Lehmann Sugar Company 329,99 *  SP dieselloc 949,99 * ÖBB stoomlocomotief BR 298 599,99 *

 ONT dieselloc 949,99 *  RhB motorwagen ABe 4/4 34 759,99 *  RhB personenrijtuig 2e klasse B 2225 349,99 *

 RhB-motorwagen ABe 8/12 „Allegra” 2.499,99 *

 RhB-motorwagen ABe 8/12 „Allegra” 2.499,99 *

Onmiddellijk leverbaar – zolang de voorraad strekt!
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31522 32522 

36358 36359 

36572 36573 

36574 36575 36577 

36576 

 RhB personenrijtuig 1e/2e klas 349,99 *  RhB personenrijtuig 2e klas 349,99 *

 DR personenrijtuig 219,99 *  DR personenrijtuig 219,99 *

 Denver & Rio Grande Passenger Car 349,99 *  Denver & Rio Grande Passenger Car 349,99 *

 Denver & Rio Grande Dome Car 349,99 *  Denver & Rio Grande Dining Car 349,99 *  Denver & Rio Grande Observation Car 399,99 *

 Denver & Rio Grande Baggage Car 349,99 *
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40018  LGB museumwagen 2018 
Model van een tweeassige gesloten goederenwagen in 
de uitvoering als privéwagen van de Ernst Paul Lehmann 
Patentwerk van Nürnberg. Natuurgetrouwe kleurstelling en 
opschrift uit tijdperk IV. De deuren aan de zijkant kunnen 
open. Metalen wielstellen. 
Lengte over de buffers 30 cm. 

4G
Eenmalige serie in 2018. Alleen verkrijgbaar in het 
Märklin Museum in Göppingen.

Museumswagen 2018

€ 139,99 *
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41591 

LGB clubmodel 2018

 DR rongenwagen 
Model van een vierassige rongenwagen. Voorbeeld
getrouwe kleurstelling en opschrift als museumwagen 
van de SDG/DR uit tijdperk VI. Voorbeeldgetrouw zonder 
remplatform, daartoe voorzien met apart gemonteerde 
handwielen van de handrem. Beladen met twee stapels 
boomstammen, rongen en kettingen om vast te maken 
meegeleverd. Metalen wielstellen. 
Lengte over de buffers 42 cm.

Clubmodel, eenmalige productie, alleen in 2018.

6G

€ 159,99 *
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 Starke Lok für harte Jobs   
Ge 4/4 II 629 zum Neubau des Albulatunnels 

FahrSpaSS im pFLanzenparadieS
 Tobias Messners Bahn schmiegt sich ins Grüne

BautippS vom GartenBahnproFi
Gleise richtig anlegen: planen, testen, finalisieren 

€ 7,50 (D), € 7,50 (A), CHF 13,50 (CH), $ 15,00 (US)DepescheDas MaGazin für LGB freunDe                         ausGaBe  4/2017    

www.lgb.De

neu!

286225 D

LGB Club – Het fascinerende Spoor G
Als lid van de LGB Club staat u altijd iets dichter bij de fascinatie en de passie van 
Spoor G. U mag exclusieve producten en aanbiedingen verwachten, die alleen aan 
onze clubleden zijn voorbehouden. Bovendien kunt u uw enthousiasme voor de buiten-
spoorbaan met anderen delen en gebruikmaken van allerlei andere voordelen.
Voor een jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109.00 (stand 2018) profi-
teert u van de volgende clubvoordelen.*

  4 x per jaar de LGB Depesche 
Op 64 pagina’s – in het LGB-jubileumsjaar op maar liefst 72 bladzijden – leert u 
alles van en over de LGB-wereld: heel praktische tips rond de bouw van installaties, 
achtergrondverhalen bij actuele LGB-modellen en hun voorbeelden, exclusieve columns 
van experts op het gebied van tuinbanen en veel technische tips die de hobby tuinbaan 
nog boeiender maken. De LGB Depesche – de onmisbare informatiebron voor alle fans 
van spoor G.

  Exclusief clubmodel
Uw lidmaatschap van de LGB Club geeft u het recht op de aanschaf van een exclu-
sief clubmodel, dat alleen voor u als clublid ontwikkeld en vervaardigd wordt. Een 
gepersonaliseerd en waardevol certificaat sturen wij na levering rechtstreeks naar uw 
huisadres. Verzamel de jaarlijks wisselende modellen.

  Exclusief clubcadeau
Als clublid ontvangt u eenmaal per jaar een exclusief clubcadeau.

  Jaarkroniek
Beleef met de dvd‘s alle hoogtepunten van het tuinspoorjaar thuis nog een keer.

  Catalogus/noviteitenprospectussen
De jaarlijks beschikbare hoofdcatalogus ontvangen de clubleden via de vakhandel 
gratis. Bovendien worden onze noviteitenprospectussen naar u verzonden.

  LGB Clubkaart
Uw persoonlijke, jaarlijks opnieuw vormgegeven clubkaart opent voor u de wereld 
van de modelspoorhobby op een zeer bijzondere wijze. Als lid bent u niet alleen onze 
Premium-klant, maar krijgt u ook bij onze meer dan 100 partners talloze voordelen. 
Daartoe behoort onder andere Miniatur Wunderland in Hamburg, de Hans-Peter 
Porsche TraumWerk in Anger of de VGB Verlagsgruppe Bahn. Bovendien heeft uw 
persoonlijke lidmaatschapskaart bestelfunctionaliteit voor alle in de club aangeboden 
exclusieve producten.

  Gunstige verzendkosten in de Online Shop
Onze Online Shop biedt u gunstigere voorwaarden bij de verzendkosten binnen Duits-
land.

  Clubreizen**
Ervaar uw hobby op bijzondere wijze en verbind de  modelspoorbaan met het voor-
beeld. Tijdens onze  club reizen door fantastische landschappen en naar buitengewone 
 bestemmingen kunt u bovendien met  gelijkgestemden over uw hobby praten. En 
bovendien zijn er kortingen op de reissom.

Als u in een lidmaatschap in de LGB Club  geïnteresseerd bent, wendt u zich 
a.u.b. tot:

LGB Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen, Duitsland

Telefoon: +49 7161/608-213
Fax:  +49 7161/608-308
E-mail: club@lgb.de
Internet: www.lgb.com
of gelijk online aanmelden onder 
club.lgb.de – Gelieve de registratie- 
code NH18 te selecteren.

Het Club-team staat voor de leden telefonisch van  
maandag – vrijdag van 13.00 – 17.00 uur ter beschikking.

Wij verheugen ons u bij de LGB-club te verwelkomen.

LGB Club

*  Aanbiedingen zijn vrijblijvend, wijzigingen 
voorbehouden

**Afhankelijk van de beschikbaarheid
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CLUB

Modèles 2013 réservés aux membres du club  

Clubmodellen 2013

Je règle ma cotisation annuelle de EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109,00  
(état 2018) :
Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/USD 109,00 (stand 2018) betaal ik:
 

  par l‘autorisation suivante de prélèvement automatique de mon compte (possible dans tous les 

pays de la zone euro et en Suisse) : 

door middel van de volgende machtiging (mogelijk in alle Euro-landen en Zwitserland):

Je vous autorise par la présente, sous réserve de révocation, à procéder au prélèvement de mon 

compte bancaire par note de débit du montant de ma cotisation au club à échéance du règlement.

Hiermee machtig ik u met recht van herroeping om de door mij te betalen clubbijdrage op

de vervaldatum ten laste van mijn girorekening automatisch af te schrijven.

                      

IBAN

           

BIC

Banque | bij bank

Nom et adresse du détenteur du compte (si différente de l‘adresse indiquée plus haut)

Naam en adres van de rekeninghouder (indien afwijkend van het bovenstaande adres)

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummer

*Code postal | *Postcode *Ville | *Plaats

 par le bordereau de versement que je recevrai avec la facture.

Per stortingsformulier, dat ik bij de factuur ontvang.

Tous
pays   

Alle
landen

 par virement (à réception de facture) | Overschrijving (na ontvangst van factuur)

par carte de crédit : | Per creditcard:  Mastercard | Mastercard  Visa | Visa

Nom du détenteur de la carte | Naam van kaarthouder

Carte N° | Creditcardnr.

valable jusqu’à | geldig tot    /     

Si mon compte ne dispose pas de la somme nécessaire à débiter, l’établissement bancaire ne peut être 

tenu de procéder aurecouvrement. | Mocht het saldo op mijn rekening onvoldoende zijn, is de bank niet 

verplicht het bedrag over te maken. 

Date | Datum Signature | Handtekening

La fascination du monde LGB.
Devenez membre!

De fascinatie van de LGB-wereld.
Word clublid!

Adresse postale   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Allemagne

Téléphone  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

Postadres   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Duitsland

Telefoon  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

L’équipe du club est à la disposition des membres par téléphone :
du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30 

Het Club-Team staat voor de leden telefonisch als volgt ter beschikking:
Maandag – vrijdag van 10.00 – 18.30 uur

   Oui, je souhaite devenir membre du club LGB aux conditions mentionnées ci-après

Ja, ik wil lid worden van de LGB Club onder de hier genoemde voorwaarden

 *Monsieur | *De heer  *Madame | *Mevrouw

Titre | Titel

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummerr

*Complément d’adresse | *Adrestoevoeging

*Code postal | *Postcode  *Ville | *Plaats

*Pays | *Land

Téléphone | Telefoon 

*Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)  

E-mail | E-mailadres

Langue de communication souhaitée | Gewenste communicatietaal

 allemand | Duits  anglais | Engels

 français | Frans   néerlandais | Nederlands

Langue souhaitée pour recevoir LGB Depesche | Gewenste taal voor LGB Depesche

 allemand | Duits      ou | of  anglais | Engels

Je m’intéresse particulièrement à
In het bijzonder heb ik belangstelling voor

 Voie normale | Normaalspoor  analogique | analoog  

 Commande multi-trains | Meertreinbesturing  Voie étroite | Smalspoor

Les champs marqués* sont obligatoires. | De met * aangeduide velden invullen.

*Date de naissance (JJ/MM/AAAA) | 

Date | Datum Signature | Handtekening

✘

Bulletin d’inscription ... Nu aanmelden...
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Droit de rétractation

Notification de la rétraction :

Vous disposez d‘un délai de deux semaines pour exercer votre droit de rétractation sous forme écrite  

(p. ex. courrier, fax, email) sans avoir à justifier de motifs. Le délai  mentionné court à compter de la 

réception de cette notification sous forme écrite, cependant pas avant que vous soit parvenu un original 

du contrat, votre demande écrite ou une copie du contrat original ou de la demande et pas non plus  

avant l‘exécution de nos obligations d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec le § 1 

al. 1 et 2 de la loi d’introduction au Code civil allemand (EGBGB). Le cachet de la poste faisant foi. 

La rétraction doit être envoyée à :

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne

Télécopie : +49 (0) 71 61 / 608-308 ou e-mail : club@lgb.com

Conséquences de la rétraction :

En cas de rétractation valide, les prestations reçues par les deux parties doivent être remboursées, de  

même que les bénéfices éventuels (p. ex. intérêts) qui en ont été tirés. Si tout ou partie de la prestation 

reçue et les avantages (p. ex. avantages découlant de l‘usage de ces prestations) ne peuvent nous être 

restitués, ou seulement dans un état détérioré, une compensation de valeur devra le cas échéant nous  

être versée. Ceci peut avoir comme conséquence que les obligations de paiement issues du contrat devront 

être remplies pour la période allant jusqu‘à la rétractation. Une détérioration occasionnée par l‘usage 

conforme de la marchandise ne fait pas l‘objet d‘une compensation de valeur. Une compensation de valeur 

pour les avantages tirés n‘est redevable que si l’usage résulte d’un maniement de la marchandise dépassant 

le cadre du simple examen de ses propriétés et de son fonctionnement Par « Examen des propriétés et  

du fonctionnement », il faut entendre l’examen et l’essai de la marchandise concernée, tels que ceux-ci 

auraient été possibles et usuels dans un magasin. Les marchandises pouvant être expédiées par colis  

doivent être renvoyées à nos risques et périls. Les frais réguliers de renvoi sont à votre charge si la 

marchandise livrée est conforme à la marchandise commandée et si le prix de la marchandise à renvoyer ne 

dépasse pas un montant de 40,00 euro ou si, en cas d’une valeur supérieure de la marchandise, la contre- 

valeur ou un paiement partiel indiqué dans le contrat n‘a pas encore été fourni au moment de la rétractation. 

Dans les autres cas, le renvoi n’est pas à votre charge. Les marchandises ne pouvant être envoyées par 

colis sont reprises à domicile.

Les obligations de remboursement de paiement doivent être acquittées dans un délai de 30 jours. Le délai 

commence pour vous au moment de l’envoi de votre déclaration de rétractation ou de la marchandise,  

pour nous au moment de la réception de celles-ci.

Fin de la notification de rétractation

Protection des données

  J‘accepte que mes données soient enregistrées et utilisées par les sociétés Märklin pour me tenir 

informé sur les produits, événements et autres activités. j‘ai à tout moment le droit de résilier cette 

autorisation conformément au § 28 al. 4 de la loi allemande sur la protection des données (BDSG).

  Veuillez utiliser mes données personnelles exclusivement pour cette transaction spéciale avec le club 

LGB. Je ne souhaite recevoir aucune offre commerciale ou promotionnelle.

Vous avez à tout moment la possibilité de résilier cette autorisation sans effet rétroactif en envoyant un e-mail à :  

club@lgb.de ou un courrier à l‘adresse du club indiquée ci-contre.

Recht op wederopzegging

Informatie over uw recht op wederopzegging:

U kunt uw overeenkomstverklaring binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, 

fax of e-mail) weer opzeggen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke informatie, echter niet 

voordat aan u ook een schriftelijke overeenkomst, uw schriftelijke aanvraag of een kopie van de schriftelijke 

overeenkomst of de aanvraag ter beschikking is gesteld en evenmin voordat wij aan onze informatiever-

plichtingen overeenkomstig artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB hebben voldaan. Voor de 

inachtneming van de opzegtermijn is de tijdige verzending van de wederopzegging voldoende. 

De wederopzegging moet worden gericht aan:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland

Fax: +49 (0) 71 61 / 608-308 of e-mail: club@lgb.com

Consequences of cancellation:

In het geval van een werkzame wederopzegging moeten de aan beide zijden ontvangen voordelen worden 

teruggegeven en evt. genoten nuttig gebruik (bijv. rente) worden vergoed. Kunt u ons het ontvangen voor- 

deel en het nuttige gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde  

toestand teruggeven, dient u ons de waarde daarvan te vergoeden.  Dit kan ertoe leiden dat u desalniette-

min dient te voldoen aan de betalingsverplichtingen volgens de overeenkomst voor het tijdvak tot aan 

de wederopzegging. Voor een verslechtering die is ontstaan door ingebruikneming van de zaak volgens 

de voorschriften hoeft u geen waarde te vergoeden. De waarde voor nuttig gebruik hoeft u slechts te 

vergoeden als u het artikel heeft gebruikt op een andere wijze dan waarvoor de eigenschappen en werking 

zijn beproefd. Onder „beproeving van eigenschappen en werking“ verstaat men het testen en uitproberen 

van de waar zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Zaken die als pakket kunnen  

worden verzonden, moeten op ons risico worden geretourneerd. U dient de normale kosten voor de  

retourzending te dragen als de geleverde waren met de bestelde waren overeenkomen en de prijs van de  

te retourneren zaak een bedrag van 40 euro niet te boven gaat of als u bij een hogere prijs van de zaak  

op het tijdstip van de wederopzegging nog niet heeft betaald of nog geen gedeeltelijke betaling volgens de 

overeenkomst heeft verricht.

Anders is de retourzending voor u kosteloos. Zaken die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden 

bij u opgehaald.

Einde van de informatie over de wederopzegging.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

  Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen en door Märklin-maatschappijen mogen 

worden gebruikt om mij over producten, evenementen en andere activiteiten te informeren. Ik kan de 

toestemming volgens § 28 lid 4 BDSG op elk moment herroepen.

  Gebruik mijn gegevens uitsluitend voor deze speciale transactie van de LGB-club. Ik wil niet dat er verder 

contact met mij wordt opgenomen voor marketing- of promotiedoeleinden.

Uw akkoordverklaring kunt u op elk moment per e-mail aan club@lgb.de of per brief aan het hiernaast 

genoemde clubadres met toekomstige inwerkingtreding opzeggen.

Droit de rétractation

Date Signature

Recht op wederopzegging

Datum Handtekening

CLUB

Modèles 2013 réservés aux membres du club  

Clubmodellen 2013

Je règle ma cotisation annuelle de EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109,00  
(état 2018) :
Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/USD 109,00 (stand 2018) betaal ik:
 

  par l‘autorisation suivante de prélèvement automatique de mon compte (possible dans tous les 

pays de la zone euro et en Suisse) : 

door middel van de volgende machtiging (mogelijk in alle Euro-landen en Zwitserland):

Je vous autorise par la présente, sous réserve de révocation, à procéder au prélèvement de mon 

compte bancaire par note de débit du montant de ma cotisation au club à échéance du règlement.

Hiermee machtig ik u met recht van herroeping om de door mij te betalen clubbijdrage op

de vervaldatum ten laste van mijn girorekening automatisch af te schrijven.

                      

IBAN

           

BIC

Banque | bij bank

Nom et adresse du détenteur du compte (si différente de l‘adresse indiquée plus haut)

Naam en adres van de rekeninghouder (indien afwijkend van het bovenstaande adres)

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummer

*Code postal | *Postcode *Ville | *Plaats

 par le bordereau de versement que je recevrai avec la facture.

Per stortingsformulier, dat ik bij de factuur ontvang.

Tous
pays   

Alle
landen

 par virement (à réception de facture) | Overschrijving (na ontvangst van factuur)

par carte de crédit : | Per creditcard:  Mastercard | Mastercard  Visa | Visa

Nom du détenteur de la carte | Naam van kaarthouder

Carte N° | Creditcardnr.

valable jusqu’à | geldig tot    /     

Si mon compte ne dispose pas de la somme nécessaire à débiter, l’établissement bancaire ne peut être 

tenu de procéder aurecouvrement. | Mocht het saldo op mijn rekening onvoldoende zijn, is de bank niet 

verplicht het bedrag over te maken. 

Date | Datum Signature | Handtekening

La fascination du monde LGB.
Devenez membre!

De fascinatie van de LGB-wereld.
Word clublid!

Adresse postale   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Allemagne

Téléphone  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

Postadres   LGB-Club, Postfach 9 60,  

73009 Göppingen, Duitsland

Telefoon  + 49 / (0) 71 61 / 608-213

Fax  + 49 / (0) 71 61 / 608-308

E-mail  club@lgb.de

Internet  www.lgb.com

L’équipe du club est à la disposition des membres par téléphone :
du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30 

Het Club-Team staat voor de leden telefonisch als volgt ter beschikking:
Maandag – vrijdag van 10.00 – 18.30 uur

   Oui, je souhaite devenir membre du club LGB aux conditions mentionnées ci-après

Ja, ik wil lid worden van de LGB Club onder de hier genoemde voorwaarden

 *Monsieur | *De heer  *Madame | *Mevrouw

Titre | Titel

*Nom, prénom (écrire en caractères d’imprimerie) | *Naam, voornaam (in drukletters)

*Rue, N° | *Straat, huisnummerr

*Complément d’adresse | *Adrestoevoeging

*Code postal | *Postcode  *Ville | *Plaats

*Pays | *Land

Téléphone | Telefoon 

*Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)  

E-mail | E-mailadres

Langue de communication souhaitée | Gewenste communicatietaal

 allemand | Duits  anglais | Engels

 français | Frans   néerlandais | Nederlands

Langue souhaitée pour recevoir LGB Depesche | Gewenste taal voor LGB Depesche

 allemand | Duits      ou | of  anglais | Engels

Je m’intéresse particulièrement à
In het bijzonder heb ik belangstelling voor

 Voie normale | Normaalspoor  analogique | analoog  

 Commande multi-trains | Meertreinbesturing  Voie étroite | Smalspoor

Les champs marqués* sont obligatoires. | De met * aangeduide velden invullen.

*Date de naissance (JJ/MM/AAAA) | 

Date | Datum Signature | Handtekening

✘

Bulletin d’inscription ... Nu aanmelden...
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Droit de rétractation

Notification de la rétraction :

Vous disposez d‘un délai de deux semaines pour exercer votre droit de rétractation sous forme écrite  

(p. ex. courrier, fax, email) sans avoir à justifier de motifs. Le délai  mentionné court à compter de la 

réception de cette notification sous forme écrite, cependant pas avant que vous soit parvenu un original 

du contrat, votre demande écrite ou une copie du contrat original ou de la demande et pas non plus  

avant l‘exécution de nos obligations d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec le § 1 

al. 1 et 2 de la loi d’introduction au Code civil allemand (EGBGB). Le cachet de la poste faisant foi. 

La rétraction doit être envoyée à :

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne

Télécopie : +49 (0) 71 61 / 608-308 ou e-mail : club@lgb.com

Conséquences de la rétraction :

En cas de rétractation valide, les prestations reçues par les deux parties doivent être remboursées, de  

même que les bénéfices éventuels (p. ex. intérêts) qui en ont été tirés. Si tout ou partie de la prestation 

reçue et les avantages (p. ex. avantages découlant de l‘usage de ces prestations) ne peuvent nous être 

restitués, ou seulement dans un état détérioré, une compensation de valeur devra le cas échéant nous  

être versée. Ceci peut avoir comme conséquence que les obligations de paiement issues du contrat devront 

être remplies pour la période allant jusqu‘à la rétractation. Une détérioration occasionnée par l‘usage 

conforme de la marchandise ne fait pas l‘objet d‘une compensation de valeur. Une compensation de valeur 

pour les avantages tirés n‘est redevable que si l’usage résulte d’un maniement de la marchandise dépassant 

le cadre du simple examen de ses propriétés et de son fonctionnement Par « Examen des propriétés et  

du fonctionnement », il faut entendre l’examen et l’essai de la marchandise concernée, tels que ceux-ci 

auraient été possibles et usuels dans un magasin. Les marchandises pouvant être expédiées par colis  

doivent être renvoyées à nos risques et périls. Les frais réguliers de renvoi sont à votre charge si la 

marchandise livrée est conforme à la marchandise commandée et si le prix de la marchandise à renvoyer ne 

dépasse pas un montant de 40,00 euro ou si, en cas d’une valeur supérieure de la marchandise, la contre- 

valeur ou un paiement partiel indiqué dans le contrat n‘a pas encore été fourni au moment de la rétractation. 

Dans les autres cas, le renvoi n’est pas à votre charge. Les marchandises ne pouvant être envoyées par 

colis sont reprises à domicile.

Les obligations de remboursement de paiement doivent être acquittées dans un délai de 30 jours. Le délai 

commence pour vous au moment de l’envoi de votre déclaration de rétractation ou de la marchandise,  

pour nous au moment de la réception de celles-ci.

Fin de la notification de rétractation

Protection des données

  J‘accepte que mes données soient enregistrées et utilisées par les sociétés Märklin pour me tenir 

informé sur les produits, événements et autres activités. j‘ai à tout moment le droit de résilier cette 

autorisation conformément au § 28 al. 4 de la loi allemande sur la protection des données (BDSG).

  Veuillez utiliser mes données personnelles exclusivement pour cette transaction spéciale avec le club 

LGB. Je ne souhaite recevoir aucune offre commerciale ou promotionnelle.

Vous avez à tout moment la possibilité de résilier cette autorisation sans effet rétroactif en envoyant un e-mail à :  

club@lgb.de ou un courrier à l‘adresse du club indiquée ci-contre.

Recht op wederopzegging

Informatie over uw recht op wederopzegging:

U kunt uw overeenkomstverklaring binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, 

fax of e-mail) weer opzeggen. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke informatie, echter niet 

voordat aan u ook een schriftelijke overeenkomst, uw schriftelijke aanvraag of een kopie van de schriftelijke 

overeenkomst of de aanvraag ter beschikking is gesteld en evenmin voordat wij aan onze informatiever-

plichtingen overeenkomstig artikel 246 § 2 in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB hebben voldaan. Voor de 

inachtneming van de opzegtermijn is de tijdige verzending van de wederopzegging voldoende. 

De wederopzegging moet worden gericht aan:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland

Fax: +49 (0) 71 61 / 608-308 of e-mail: club@lgb.com

Consequences of cancellation:

In het geval van een werkzame wederopzegging moeten de aan beide zijden ontvangen voordelen worden 

teruggegeven en evt. genoten nuttig gebruik (bijv. rente) worden vergoed. Kunt u ons het ontvangen voor- 

deel en het nuttige gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) niet, slechts gedeeltelijk of slechts in verslechterde  

toestand teruggeven, dient u ons de waarde daarvan te vergoeden.  Dit kan ertoe leiden dat u desalniette-

min dient te voldoen aan de betalingsverplichtingen volgens de overeenkomst voor het tijdvak tot aan 

de wederopzegging. Voor een verslechtering die is ontstaan door ingebruikneming van de zaak volgens 

de voorschriften hoeft u geen waarde te vergoeden. De waarde voor nuttig gebruik hoeft u slechts te 

vergoeden als u het artikel heeft gebruikt op een andere wijze dan waarvoor de eigenschappen en werking 

zijn beproefd. Onder „beproeving van eigenschappen en werking“ verstaat men het testen en uitproberen 

van de waar zoals dat bijvoorbeeld in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Zaken die als pakket kunnen  

worden verzonden, moeten op ons risico worden geretourneerd. U dient de normale kosten voor de  

retourzending te dragen als de geleverde waren met de bestelde waren overeenkomen en de prijs van de  

te retourneren zaak een bedrag van 40 euro niet te boven gaat of als u bij een hogere prijs van de zaak  

op het tijdstip van de wederopzegging nog niet heeft betaald of nog geen gedeeltelijke betaling volgens de 

overeenkomst heeft verricht.

Anders is de retourzending voor u kosteloos. Zaken die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden 

bij u opgehaald.

Einde van de informatie over de wederopzegging.

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

  Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen en door Märklin-maatschappijen mogen 

worden gebruikt om mij over producten, evenementen en andere activiteiten te informeren. Ik kan de 

toestemming volgens § 28 lid 4 BDSG op elk moment herroepen.

  Gebruik mijn gegevens uitsluitend voor deze speciale transactie van de LGB-club. Ik wil niet dat er verder 

contact met mij wordt opgenomen voor marketing- of promotiedoeleinden.

Uw akkoordverklaring kunt u op elk moment per e-mail aan club@lgb.de of per brief aan het hiernaast 

genoemde clubadres met toekomstige inwerkingtreding opzeggen.

Droit de rétractation

Date Signature

Recht op wederopzegging

Datum Handtekening

N
H1

8

Votre affiliation au club LGB
Nous vous remercions de votre intérêt pour une affiliation au club LGB ! 
Nous nous réjouissons de vous y accueillir ! Vous trouverez un formulaire d’inscription ci-
contre. Veuillez tenir compte des indications et conditions suivantes pour votre affiliation au 
club, lesquelles règlent la relation entre vous et nous, la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH,  
Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne, pour votre appartenance au club LGB :

Cotisation
Nous prélevons une cotisation d’un montant qui est actuellement de EUR 79,95 / CHF 109,95 / US 
$ 109.00 par membre et par an (selon le pays dans lequel vous avez votre domicile permanent). 
Sur le formulaire, vous pouvez indiquer le mode de paiement que vous désirez. Nous vous pro-
posons la possibilité de payer votre cotisation par domiciliation SEPA, bordereau de versement, 
virement ou carte de crédit.

Début et fin de votre affiliation
Votre affiliation (et donc votre année club personnelle) commence à la date de la réception 
chez nous du paiement de votre cotisation. Vous recevez toutes les prestations futures du club 
pendant une durée de un an. L‘affiliation se prolonge automatiquement d‘une année supplé-
mentaire si elle n‘est pas résiliée moyennant le respect d‘un délai de préavis de six semaines 
avant la fin de votre année personnelle. Nous nous réservons le droit d’augmenter la cotisation 
ou de modifier ces conditions d’affiliation. Nous vous en informons en temps utile, en liaison 
dans ce cas avec votre droit de résiliation exceptionnelle de l’affiliation avec un préavis de trois 
semaines. Dans ce cas, nous vous en informerons encore expressément.

Questions et service à la clientèle
Pour toutes questions, notre équipe de club est à votre disposition du lundi au vendredi  
de 13 à 17 h : Téléphone + 49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail : club@lgb.de

Indications de protection des données
Vos données personnelles, que vous mettez à notre disposition avec votre affiliation, sont 
enregistrées en conformité avec les stipulations de la loi fédérale allemande sur la protection 
des données. Dans la mesure où vous ne nous octroyez pas explicitement votre acceptation 
de la réception de publicité, nous utilisons vos données expressément pour la gestion de votre 
affiliation au club LGB. Vous êtes habilité à obtenir à tout moment des renseignements sur les 
données personnelles enregistrées chez nous et à révoquer à tout moment leur utilisation avec 
effet pour l’avenir, et vous pouvez faire corriger, verrouiller ou effacer vos données personnelles 
dans le cadre des stipulations légales. Veuillez dans ce cas vous adresser directement à nous : 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Allemagne ou par 
e-mail à club@lgb.de

Uw lidmaatschap van de LGB Club
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het lidmaatschap van de LGB Club! We verheugen 
ons op u! Hiernaast vindt u een aanmeldformulier. Neem de volgende aanwijzingen en 
voorwaarden voor uw lidmaatschap in acht. Deze regelen de verhouding tussen u en ons, de 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland, voor uw 
lidmaatschap van de LGB Club:

Lidmaatschapsbijdrage
Wij heffen een lidmaatschapsbijdrage met een hoogte van momenteel EUR 79,95 / CHF 109,95 / 
US $ 109.00 per lidmaatschapsjaar (naar gelang het land waar u uw vaste woonplaats heeft). Op 
het formulier kunt u de door uw gewenste betalingssoort aangeven. We bieden u de mogelijk-
heid uw lidmaatschapsbijdrage door middel van SEPA-incasso, stortingsbewijs, overschrijving 
of creditcard te betalen.

Begin en einde van uw lidmaatschap
Uw lidmaatschap (en daarmee uw persoonlijke clubjaar) begint op de datum van de ontvangst 
van de betaling van uw lidmaatschapsbijdrage bij ons. U ontvangt alle toekomstige clubvoor-
delen voor de duur van een jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch met een nieuw clubjaar 
verlengd indien u niet uiterlijk 6 weken voor het einde van uw persoonlijke clubjaar bij ons 
opzegt. Wij behouden ons voor de lidmaatschapsbijdrage te verhogen of deze lidmaatschaps-
voorwaarden te wijzigen. Dit delen we u tijdig vooraf mede, verbonden met uw recht om het 
lidmaatschap in dit geval met een termijn van drie weken buitengewoon op te zeggen. Daarop 
wijzen wij u in dit geval ook nog een keer uitdrukkelijk.

Vragen en klantenservice
Voor vragen staat ons clubteam graag op maandag t/m vrijdag van 13 tot 17 uur tot uw 
 beschikking. Telefoon + 49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail: club@lgb.de

Informatie over gegevensbescherming
Uw persoonlijke gegevens die u ons met uw aanvraag ter beschikking stelt, worden opgeslagen 
volgens de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutz-
gesetz). Voor zover u ons niet uitdrukkelijk uw instemming met de ontvangst van reclame mee-
deelt, gebruiken we uw gegevens alleen voor het beheer van uw lidmaatschap in de LGB Club.
U heeft het recht om te allen tijde informatie over uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens 
te ontvangen en het gebruik daarvan te allen tijde met toekomstige werking te herroepen. 
U kunt afhankelijk van de wettelijke bepalingen uw persoonlijke gegevens laten corrigeren, 
blokkeren of verwijderen. Richt u zich hiervoor rechtstreeks tot ons: Gebr. Märklin & Cie. GmbH, 
Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland of per e-mail aan club@lgb.de
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Vos avantages* actuels en bref :
 Le nouveau magazine LGB Big 4 fois par an

Retrouvez l’actualité de tout l’univers LGB dans les 64 pages du nouveau magazine LGB, 
qui paraît quatre fois par an. Des reportages inédits et des photos saisissantes vous 
communiqueront la passion du modèle réduit. Des articles complets sur les précurseurs, 
des conseils pratiques et des reportages captivants en exclusivité pour LGB vous tiennent 
informé de toute l’actualité et font de ce magazine une source d’informations incontour-
nable pour tous les fans de Voies G.

 Un modèle exclusif pour les membres du club
Votre adhésion au club LGB vous donne droit à un modèle exclusif développé et fabriqué 
seulement pour vous en tant que membre du club. Nous vous enverrons directement à 
domicile un certificat personnalisé de valeur après la livraison. Collectionnez les modèles 
des différentes années.

 La chronique annuelle 2 fois par an
Ces deux DVD vous feront revivre chez vous tous les points forts LGB de l’année.

  Catalogue/propectus des nouveautés
Le catalogue principal renouvelé tous les ans est disponible gratuitement pour les 
membres du club chez leur distributeur. Vous recevez en plus par la poste nos prospectus 
pour vous informer sur les nouveautés.

 Carte de club LGB 
Votre carte de club personnelle, dont la présentation est renouvelée tous les ans, 
vous ouvre le monde des modèles réduits ferroviaires de façon très particulière.  
En effet, en tant que membre du club, vous êtes non seulement pour nous un client 
Premium, mais vous bénéficiez en plus de nombreux avantages auprès de nos 90 
partenaires actuels. Votre carte de membre personnelle vous permet de commander 
tous les produits exclusifs proposés par le club.

  Frais d‘envoi réduits dans la Online Shop 
Notre Online Shop vous fait bénéficier de conditions avantageuses sur les frais 
d‘envoi en Allemagne.

 Voyages organisés par le club** 
Vivez votre passion de manière différente et comparez votre modèle réduit à l‘original. 
Les voyages organisés par le club à travers de magnifiques paysages et vers des 
destinations exceptionnelles vous permettent aussi d‘échanger avec d‘autres passionnés. 
Sans oublier les réductions auxquelles vous avez droit sur le prix du voyage.

 Cadeau club exclusif
En tant que membre du club, un cadeau club exclusif vous est envoyé une fois par an.

Les membres du club bénéficient également de réductions sur les billets d‘entrée aux  
salons de modèles réduits, auxquels participe Märklin, et reçoivent un petit cadeau  
de bienvenue.

À bientôt au club LGB !

Overzicht van uw voordelen* op dit moment:
 4 x per jaar het nieuwe LGB-Magazin Big

In het nieuwe LGB-Magazin leest u op 64 pagina‘s vier keer per jaar alles over de  
hele wereld van het tuinspoor. Uniek reportages en indrukwekkende foto‘s wekken 
enthousiasme voor het tuinspoor op. Uitgebreide artikelen over voorbeelden, praktische 
tips en spannende achtergrondreportages houden u exclusief op de hoogte van het 
tuinspoor en maken van het magazine een onontbeerlijke informatiebron voor alle fans 
van Spoor G.

 Exclusief clubmodel
Uw lidmaatschap van de LGB-Club geeft u het recht op de aanschaf van een exclusief 
clubmodel, dat alleen voor u als clublid ontwikkeld en vervaardigd wordt. Een ge- 
personaliseerd en waardevol certificaat sturen wij na levering rechtstreeks naar uw 
huisadres. Verzamel de jaarlijks wisselende modellen.

 2 x per jaar de jaarkroniek
Beleef met de dvd‘s alle hoogtepunten van het tuinspoorjaar thuis nog een keer.

 Catalogus/noviteitenprospectussen
De jaarlijks beschikbare hoofdcatalogus ontvangen de clubleden via de vak- 
handel gratis. Bovendien worden onze noviteitenprospectussen naar u verzonden.

 LGB-clubkaart 
Uw persoonlijke, jaarlijks opnieuw vormgegeven clubkaart opent voor u de wereld 
van de modelspoorhobby op een zeer bijzondere wijze. Want als lid bent u niet alleen 
onze premium-klant, maar krijgt u ook bij onze momenteel meer dan 90 samenwer-
kingspartners flinke voordelen. Bovendien heeft uw persoonlijke lidmaatschapskaart 
bestelfunctionaliteit voor alle in de club aangeboden exclusieve producten.

Gunstige verzendkosten in de Online Shop
Onze Online Shop biedt u gunstigere voorwaarden bij de verzendkosten binnen 
Duitsland.

Clubreizen**
Ervaar uw hobby op bijzondere wijze en verbind de modelspoorbaan met het voor- 
beeld. Tijdens onze clubreizen door fantastische landschappen en naar buitengewo-
ne bestemmingen kunt u bovendien met gelijkgestemden over uw hobby praten. En 
bovendien zijn er kortingen op de reissom.

Exclusief clubcadeau
Als clublid ontvangt u eenmaal per jaar een exclusief clubcadeau.

Daarnaast krijgen clubleden op modelspoorbeurzen waaraan Märklin deelneemt 
korting op de toegangsprijs en een klein welkomstgeschenk.

Tot gauw in de LGB-Club!

Modèle 2013 réservés aux membres du club | Clubmodel 2013

* Les offres sont sans engagement et sous réserve de modifications

** En fonction de la disponibilité

* Aanbiedingen zijn vrijblijvend, wijzigingen voorbehouden

**Afhankelijk van de beschikbaarheid

Domaine de validité

Les conditions d‘adhésion au club, mentionnées ci-dessous, s‘appliquent aux relations entre les consom-

mateurs, qui sont membres du club LGB ou qui le deviendront, et la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH, se 

rapportent à l‘adhésion au club et contiennent les informations nécessaires pour remplir les obligations 

d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec § 1 al. 1 et 2 de la loi d‘introduction au code 

civil allemand (EGBGB). Sauf indication contraire, ces conditions, à l‘exception du droit de rétractation, 

s‘appliquent également aux membres qui ne sont pas consommateurs. 

Est considérée comme consommateur toute personne qui conclut un contrat ou une cotisation pour 

adhérer au club Märklin LGB dans un but autre que celui attribué à son activité commerciale.

Toutes autres conditions requièrent l‘autorisation écrite préalable de la société  Gebr. Märklin & Cie. GmbH. 

Partenaire contractuel, langue contractuelle, droit applicable

Votre partenaire contractuel pour toutes les prestations du club est la société Gebr. Märklin & Cie. GmbH, 

Stuttgarter Strasse 55 – 57, 73033 Göppingen, inscrite au registre du commerce de Ulm, sous le numéro 

HRB 530004. Gérants Wolfrad Bächle et Stefan Löbich.  

La langue contractuelle est exclusivement l‘allemand, même si vous avez choisi une autre langue de com-

munication. Le droit de la République fédérale d’Allemagne est applicable à l’exclusion du droit commercial 

des Nations Unies.

Conditions d‘adhésion 

Votre adhésion et ainsi votre abonnement annuel personnel commencent à la date de la réception de 

paiement de votre cotisation. À partir de cette date, vous bénéficiez de toutes les prestations du club pour 

une durée de 12 mois. Les prestations rétroactives ne sont pas fournies.

Paiement de la cotisation d‘adhésion, modification de la cotisation 

Le paiement de la cotisation de votre adhésion, s‘élevant actuellement à EUR 79,95/CHF 129,90/US $ 109.00 par 

an, s‘effectue selon le mode de paiement choisi par vous sur ce formulaire, par autorisation de prélèvement 

automatique, par bordereau de versement ou par virement/carte de crédit. Le paiement par l‘envoi d‘espèces 

ou de chèque n‘est pas autorisé. 

Nous nous réservons le droit d‘adapter le montant de la cotisation aux conditions économiques. En cas 

d‘augmentations de la cotisation, vous disposez d‘un droit de résiliation spécial..

Droit de résiliation 

L‘adhésion est prolongée automatiquement d‘une année, si elle n‘est pas résiliée par écrit dans un délai de 6 

semaines avant la fin de votre adhésion annuelle personnelle au club.

En cas d‘augmentation de la cotisation et/ou de modifications des conditions d‘adhésion, vous disposez 

d‘un droit de résiliation spécial, que vous pouvez exercer sous forme écrite dans un délai de 3 semaines à 

compter de la réception de la notification précisant l‘augmentation de la cotisation ou la modification des 

conditions d‘adhésion.

Sous réserve du droit de résiliation pour cas de force majeure.

Les prescriptions légales s‘appliquent aux États-Unis..

Ce contrat contient tous les accords convenus entre vous et notre société se rapportant à l‘adhésion au 

club. Il n‘existe aucune convention verbale annexe au présent contrat. Si certaines dispositions du présent 

contrat étaient ou devaient s‘avérer inefficaces ou inexécutables, les autres dispositions du contrat 

n‘en seraient pas affectées. Les dispositions inefficaces ou inexécutables seraient remplacées par des 

dispositions se rapprochant économiquement le plus possible du dessein des dispositions inefficaces ou 

inexécutables.

Toepassingsgebied

De onderstaande voorwaarden voor leden regelen de verhouding tussen consumenten die leden van 

de LGB-Club zijn of worden en Gebr. Märklin & Cie. GmbH met betrekking tot het clublidmaatschap en 

bevatten de vereiste gegevens voor het voldoen aan de informatieverplichtingen volgens artikel 246 § 2 

in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB. Indien niets anders is bepaald, gelden deze voorwaarden – met 

uitzondering van het recht op opzegging – ook voor leden die geen consumenten zijn. 

Consument is degene die de overeenkomst met de Märklin-LGB-Club afsluit resp. lid wordt voor een doel 

dat niet kan worden gerekend tot zijn bedrijfsmatige of zelfstandige activiteiten.

Anders luidende voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Gebr. Märklin 

& Cie. GmbH.  

Overeenkomstpartner, taal van de overeenkomst, toepasselijk recht

Uw overeenkomstpartner voor alle clubvoordelen is Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Stuttgarter Straße 55 – 57, 

73033 Göppingen, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Ulm, HRB 530004. Zaakvoerders 

Wolfrad Bächle en Stefan Löbich.  

De taal van de overeenkomst is uitsluitend Duits, ook indien u voor de communicatie een andere taal 

heeft gekozen. Toepasselijk recht is het Duitse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is 

uitdrukkelijk uitgesloten.

Lidmaatschapsvoorwaarden

Your membership, and thus your personal annual term of membership starts on the date that we receive 

Uw lidmaatschap en daarmee uw persoonlijke clubjaar begint op de datum van de ontvangst van de 

betaling van uw lidmaatschapsbijdrage. U ontvangt alle toekomstige clubvoordelen voor de duur van 12 

maanden. Voordelen met terugwerkende kracht worden niet meer verstrekt. 

Betaling van de lidmaatschapsbijdrage, wijziging van de lidmaatschapsbijdrage

De betaling van uw lidmaatschapsbijdrage van momenteel EUR 79,95/CHF 129,90/USD 109,00 per jaar vindt 

plaats volgens de door u op dit formulier gekozen wijze door middel van incasso, stortingsformulier, overschri-

jving of met een creditcard. Betaling door verzending van contant geld of cheques is niet mogelijk.  

Wij behouden ons voor, de lidmaatschapsbijdrage aan economische veranderingen aan te passen. Bij 

verhogingen van de bijdrage heeft u een bijzonder recht op beëindiging.

Recht op beëindiging 

Het lidmaatschap wordt automatisch met weer een jaar verlengd, indien het niet met inachtneming van een 

termijn van 6 weken voor het einde van uw persoonlijke clubjaar schriftelijk wordt beëindigd..

In het geval van een verhoging van de lidmaatschapsbijdrage en/of wijzingen van lidmaatschapsvoor-

waarden heeft u een bijzonder recht op beëindiging dat u schriftelijk kunt uitoefenen binnen een termijn 

van 3 weken na de ontvangst van de mededeling over de verhoging van de bijdrage resp. de wijziging van 

de lidmaatschapsvoorwaarden.

Het recht op beëindiging om een belangrijke reden blijft voorbehouden.

In de Verenigde Staten gelden de wettelijke voorschriften.

Slotbepalingen

Deze overeenkomst bevat alle tussen u en ons met betrekking tot uw clublidmaatschap gemaakte 

afspraken. Overige mondelinge bijkomende afspraken bestaan niet. Mochten afzonderlijke bepalingen 

van deze overeenkomst niet-werkzaam of niet-uitvoerbaar zijn of worden, wordt de werkzaamheid van de 

overige bepalingen daardoor niet geraakt. De niet-werkzame of niet-uitvoerbare bepaling moet worden 

vervangen door de bepaling die economisch het dichtst bij de niet-werkzame of niet-uitvoerbare bepaling 

komt.

Droit de rétractation

Vous avez le droit de révoquer ce contrat dans un délai de quatorze jours sans indication de raisons. 

Le délai de révocation est de quatorze jours à partir du jour de la conclusion du contrat. 

Pour exercer votre droit de révocation, vous devez nous informer de votre décision de révoquer ce 

contrat par une déclaration univoque (p. ex. une lettre envoyée par la poste, un fax ou un e-mail), 

à adresser à Gebr. Märklin & Cie GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033  Göppingen, 

Allemagne, fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, tél. : +49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail : club@lgb.de. Vous pouvez 

utiliser à cet effet le modèle de formulaire de révocation joint, qui n’est cependant pas obligatoire. Pour 

le respect du délai de révocation, il suffit de nous envoyer la communication de l’exercice du droit de 

révocation avant l’expiration du délai de révocation. 

Conséquences de la révocation

Si vous révoquez ce contrat, nous devons vous rembourser sans retard tous les paiements que nous 

avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception des coûts supplémentaires 

qui découlent de ce que vous avez choisi un autre mode de livraison que la livraison standard, la plus 

favorable, proposée par nos soins), sans retard et au plus tard dans les quatorze jours suivant le jour 

auquel la communication à propos de votre révocation de ce contrat est arrivée chez nous. Pour ce 

remboursement, nous utilisons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la 

transaction originale, à moins qu’une autre solution n’ait été expressément convenue avec vous ; des 

frais ne vous seront en aucun cas imputés pour ce remboursement. 

Si vous avez demandé que les prestations commencent pendant le délai de révocation, vous devez 

nous payer un montant approprié, qui correspond à la proportion des prestations déjà fournies jusqu’au 

moment auquel vous nous avez informés de l’exercice de votre droit de révocation concernant ce 

contrat par rapport à l’étendue complète des prestations prévues dans le contrat.

Modèle de formulaire de révocation

(Si vous désirez révoquer le contrat, vous pouvez utiliser la formulation suivante ou une formulation 

univoque similaire) :

•	 	Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Allemagne,	 

fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail : club@lgb.de

•	 	Par	la	présente,	je	(nous)	révoque	(révoquons)	(*)	le	contrat	conclu	par	mes	(nos)	(*)	soins	à	propos	

de	l’achat	des	marchandises	suivantes	(*)	/	de	la	livraison	des	prestations	suivantes	(*)

•	 Commandées	le	(*)/reçues	le	(*)

•	 Nom	du/des	consommateur(s)

•	 Adresse	du/des	consommateur(s)

•	 Signature	du/des	consommateur(s)	(uniquement	en	cas	de	communication	sur	papier)

•	 Date

(*)	Prière	de	biffer	les	mentions	inutiles

Recht op wederopzegging

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst op te zeggen. 

De wederopzeggingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst. 

Om uw recht op wederopzegging uit te oefenen, moet u ons, Gebr. Märklin & Cie GmbH, LGB Club, 

 Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland, fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, tel: +49 (0) 71 61 / 608-213; 

e-mail: club@lgb.de, door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, 

telefax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt daarvoor het 

bijgevoegde voorbeeld-wederopzeggingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is. 

Voor de inachtneming van de wederopzeggingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefe-

ning van het recht op wederopzegging voor het verstrijken van de wederopzeggingstermijn verzendt. 

Gevolgen van de wederopzegging

Als u deze overeenkomst opzegt, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de 

leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die eruit voortvloeien dat u een andere soort levering 

dan de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering heeft gekozen), onmiddellijk terug te betalen, 

en wel uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw wederopzegging van deze 

overeenkomst bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel dat u 

bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In 

geen geval worden aan u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

Heeft u verlangd dat de diensten tijdens de wederopzeggingstermijn moeten beginnen, dient u ons een 

passend bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot aan het 

tijdstip waarop u ons van de uitoefening van het wederopzeggingsrecht ten aanzien van deze overeenkomst 

op de hoogte stelt in vergelijking met de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.

Voorbeeld-wederopzeggingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt opzeggen, kunt u de volgende of een vergelijkbare eenduidige formulering 

gebruiken):

•	 	Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Duitsland,	 

fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail: club@lgb.de

•	 	Hiermee	herroep(en)	ik/wij	(*)	de	door	mij/ons	(*)	afgesloten	overeenkomst	over	de	koop	van	de	volgende	

goederen	(*)/	de	levering	van	de	volgende	dienst	(*)

•	 Besteld	op	(*)/ontvangen	op	(*)

•	 Naam	van	de	verbruiker(s)

•	 Adres	van	de	verbruiker(s)

•	 Handtekening	van	de	verbruiker(s)	(alleen	bij	mededeling	op	papier)

•	 Datum

(*)	Het	niet	van	toepassing	zijnde	doorstrepen.

Droit de rétractation

Vous avez le droit de révoquer ce contrat dans un délai de quatorze jours sans indication de raisons. 

Le délai de révocation est de quatorze jours à partir du jour de la conclusion du contrat. 

Pour exercer votre droit de révocation, vous devez nous informer de votre décision de révoquer ce 

contrat par une déclaration univoque (p. ex. une lettre envoyée par la poste, un fax ou un e-mail), 

à adresser à Gebr. Märklin & Cie GmbH, LGB Club, Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033  Göppingen, 

Allemagne, fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, tél. : +49 (0) 71 61 / 608-213; e-mail : club@lgb.de. Vous pouvez 

utiliser à cet effet le modèle de formulaire de révocation joint, qui n’est cependant pas obligatoire. Pour 

le respect du délai de révocation, il suffit de nous envoyer la communication de l’exercice du droit de 

révocation avant l’expiration du délai de révocation. 

Conséquences de la révocation

Si vous révoquez ce contrat, nous devons vous rembourser sans retard tous les paiements que nous 

avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception des coûts supplémentaires 

qui découlent de ce que vous avez choisi un autre mode de livraison que la livraison standard, la plus 

favorable, proposée par nos soins), sans retard et au plus tard dans les quatorze jours suivant le jour 

auquel la communication à propos de votre révocation de ce contrat est arrivée chez nous. Pour ce 

remboursement, nous utilisons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la 

transaction originale, à moins qu’une autre solution n’ait été expressément convenue avec vous ; des 

frais ne vous seront en aucun cas imputés pour ce remboursement. 

Si vous avez demandé que les prestations commencent pendant le délai de révocation, vous devez 

nous payer un montant approprié, qui correspond à la proportion des prestations déjà fournies jusqu’au 

moment auquel vous nous avez informés de l’exercice de votre droit de révocation concernant ce 

contrat par rapport à l’étendue complète des prestations prévues dans le contrat.

Modèle de formulaire de révocation

(Si vous désirez révoquer le contrat, vous pouvez utiliser la formulation suivante ou une formulation 

univoque similaire) :

•	 	Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Allemagne,	 

fax : +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail : club@lgb.de

•	 	Par	la	présente,	je	(nous)	révoque	(révoquons)	(*)	le	contrat	conclu	par	mes	(nos)	(*)	soins	à	propos	

de	l’achat	des	marchandises	suivantes	(*)	/	de	la	livraison	des	prestations	suivantes	(*)

•	 Commandées	le	(*)/reçues	le	(*)

•	 Nom	du/des	consommateur(s)

•	 Adresse	du/des	consommateur(s)

•	 Signature	du/des	consommateur(s)	(uniquement	en	cas	de	communication	sur	papier)

•	 Date

(*)	Prière	de	biffer	les	mentions	inutiles

Recht op wederopzegging

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst op te zeggen. 

De wederopzeggingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst. 

Om uw recht op wederopzegging uit te oefenen, moet u ons, Gebr. Märklin & Cie GmbH, LGB Club, 

 Stuttgarter Straße 55 – 57, 73033 Göppingen, Duitsland, fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, tel: +49 (0) 71 61 / 608-213; 

e-mail: club@lgb.de, door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, 

telefax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen. U kunt daarvoor het 

bijgevoegde voorbeeld-wederopzeggingsformulier gebruiken, dat echter niet voorgeschreven is. 

Voor de inachtneming van de wederopzeggingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefe-

ning van het recht op wederopzegging voor het verstrijken van de wederopzeggingstermijn verzendt. 

Gevolgen van de wederopzegging

Als u deze overeenkomst opzegt, dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de 

leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die eruit voortvloeien dat u een andere soort levering 

dan de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering heeft gekozen), onmiddellijk terug te betalen, 

en wel uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw wederopzegging van deze 

overeenkomst bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel dat u 

bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In 

geen geval worden aan u vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

Heeft u verlangd dat de diensten tijdens de wederopzeggingstermijn moeten beginnen, dient u ons een 

passend bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de reeds geleverde diensten tot aan het 

tijdstip waarop u ons van de uitoefening van het wederopzeggingsrecht ten aanzien van deze overeenkomst 

op de hoogte stelt in vergelijking met de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.

Voorbeeld-wederopzeggingsformulier

(Als u de overeenkomst wilt opzeggen, kunt u de volgende of een vergelijkbare eenduidige formulering 

gebruiken):

•	 	Gebr.	Märklin	&	Cie	GmbH,	LGB	Club,	Stuttgarter	Straße	55	–	57,	73033	Göppingen,	Duitsland,	 

fax: +49 (0) 71 61 / 608-308, e-mail: club@lgb.de

•	 	Hiermee	herroep(en)	ik/wij	(*)	de	door	mij/ons	(*)	afgesloten	overeenkomst	over	de	koop	van	de	volgende	

goederen	(*)/	de	levering	van	de	volgende	dienst	(*)

•	 Besteld	op	(*)/ontvangen	op	(*)

•	 Naam	van	de	verbruiker(s)

•	 Adres	van	de	verbruiker(s)

•	 Handtekening	van	de	verbruiker(s)	(alleen	bij	mededeling	op	papier)

•	 Datum

(*)	Het	niet	van	toepassing	zijnde	doorstrepen.
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Over LGB

Over LGB

 LGB 0 HO TT N Z Bouwgrootte
 45 mm 32 mm 16,5 mm 12 mm 9 mm 6,5 mm Spoorwijdte

hun tuin houden en die zich ondanks dat aan 
hun hobby – de modelbaan – willen wijden, 
zijn gefascineerd door de Lehman Garten-
bahn. Deze fascinatie is onze motivatie en 
onderdeel van een visie, die wij met u willen 
delen.

Traditie
In de bijna 130-jarige firmageschiedenis 
ontwikkelde LGB zich van een kleine, door 
een familie gedreven speelgoedmanufactuur 
in Brandenburg tot een wereldwijd bekende 
producent van innovatief blikken speelgoed. 

Vanaf 1968 wijdde de onderneming zich aan 
de eerste „Grossbahn” in de bouwgrootte G, 
wat in de daarop volgende jaren wereldwijd 
tot een ongekende groei leidde. Sinds 2008 
behoort LGB tot Märklin en is de wereldwijd 
meest verkochte tuinbaan voor binnen en 
buiten.   

Kwaliteit
Voor de productie van onze modelbanen, die 
voor het gebruik binnen en buiten ontwik-
keld zijn, passen wij de beste materialen en 
productietechnieken toe. Onder aanhouding 
van de hoogste internationale kwaliteitsnor-
men produceren wij technisch hoogwaardige, 
robuuste producten, die sinds vele jaren over 
de hele wereld voor de hoogste klantentevre-
denheid en speelplezier staan.

Innovatie
Ons LGB-programma – met meer dan 
600 hoogwaardige modelspoorartikelen 
in de bouwgrootte G – wordt op basis van 
een hoge mate aan ingenieurkennis en 
een  kwalitatieve productie voortdurend 
uitgebreid. Ons doel is dankzij suggesties 
en engagement van onze trouwe LGB-fans 
onze bestaande producten te verbeteren en 
vernieuwingen te presteren, die zich in uw 
speelwereld laten invoegen.

LGB-belevenis
LGB biedt een modelspoorbelevenis voor 
groot en klein. Hier kunnen vrienden in de tuin 
samenkomen en hun hobby uitleven, families 
kunnen gemeenschappelijk met hun kinderen 
spelen. LGB laat zich schitterend in uw reële 
tuinuitvoering integreren.

 Een echte interactieve speel belevenis – 
dat is LGB.
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Artikelnummers/Pictogrammen

OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. 
 Functionele scherpe kanten en punten. Gevaar op verstikking 
door kleine delen die  kunnen afbreken of worden ingeslikt. 

Alleen voor volwassenen.

Leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen

H

K

F

E

B

A

8

J

1– 6 

Digitale decoder met mex. 32 digitaal schakelbare functies.  
Het betreffende aantal is afhankelijk van het gebruikte regelapparaat.

DCC-decoder

Sound

Met verlichting

Stoomgenerator

Stoomgenerator. Functie schakelbaar.

Gepulseerde rookgenerator 

Antislipbanden

Tijdperk I 1835 – 1920
Tijdperk II 1920 – 1945
Tijdperk III 1945 – 1970
Tijdperk IV 1970 – 1990
Tijdperk V 1990 – 2006
Tijdperk VI 2006 – tot heden

20215 36 299,99

20216 2 259,99

20274 16 899,99

20280 30 1.199,99

20383 31 699,99

20580 28 799,99

20752 9 299,99

21411 25 579,99

23530 20 1.899,99

24267 12 899,99

24681 35 279,99

26605 18 3.999,99

28443 22 999,99

29050 6 999,99

31681 23 399,99

32191 8 169,99

32352 14 319,99

33401 21 249,99

Art. nr. Blz. Prijs €*

33402 21 249,99

33403 21 249,99

33661 23 419,99

33666 24 399,99

33669 24 399,99

36018 35 139,99

36591 29 399,99

40018 42 139,99

40033 13 99,99

40043 37 79,99

40271 15 169,99

40501 4 129,99

40502 4 129,99

40503 4 129,99

40504 5 129,99

40505 5 129,99

41591 43 159,99

41915 29 169,99

Art. nr. Blz. Prijs €*

42229 37 169,99

42270 13 139,99

43813 25 139,99

46834 8 159,99

49180 11 339,99

70305 34 379,99

Art. nr. Blz. Prijs €*

* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen verkoopsprijzen. 



Depesche
DAS MAGA ZIN FÜR LGB FREUNDE                              WWW.LGB.DEWWW.LGB.DE70403

Bestel via e-mail, 
fax, brief of online onder
www.lgb.de

Snel zijn loont,  
de eerste  
100 bestellingen 
belonen wij met  
deze LGB-
zakrekenmachine. 

Het magazine ver-
schijnt in de talen 
Duits en Engels.

Herroepingsrecht: Uw bestelling kan binnen 14 dagen zonder opgave 
van redenen schriftelijk worden geannuleerd via: LGB Depesche Leserservice, 
PressUp GmbH, Postfach 70 13 11, D-22013 Hamburg,  
telefax: +49 (0) 40/38 66 66-299, e-mail: LGB-Depesche@pressup.de

JA, IK WIL ME OP DE LGB DEPESCHE ABONNEREN!
Ik bestel de LGB Depesche als jaarabonnement voor 26,00 euro 
(4  uitgaven; prijs in het buitenland: 30,80 euro). Mijn abonnement  
wordt automatisch met één jaar verlengd, behalve wanneer ik ten min-
ste 6 weken voor de einddatum van het lopende abonnement opzeg.

E-mail

Telefoon

Land

Postcode, woonplaats

Straat, huisnummer

Naam, voornaam

Mijn contactgegevens:

Datum Handtekening

Rekeninghouder (naam, voornaam)

BIC

IBAN

Incasso Rekening

De rekening betaal ik via

Bestel gemakkelijk: per telefoon: +49 (0) 40/38 66 66-313, 
via e-mail: LGB-Depesche@pressup.de, per fax +49 (0) 40/38 66 66-299
of stuur de coupon (gewoon kopiëren) naar: LGB Depesche Leserservice,  
PressUp GmbH, Postfach 70 13 11, D-22013 Hamburg

Betalingsaanwijzing
SEPA-incassomachtiging: Ik machtig Gebr. Märklin & Cie. GmbH resp. de 
door hen geautoriseerde abonnementserviceverlener PressUp GmbH om 
via incasso betalingen van mijn rekening af te schrijven. Tegelijkertijd geef ik 
mijn bankrelatie de opdracht om de van Gebr. Märklin & Cie. GmbH resp. de 
door hen geautoriseerde abonnementserviceverlener PressUp GmbH op mijn 
rekeningnummer ontvangen incasso‘s te voldoen.
Aanwijzing: Ik kan binnen acht weken, beginnend met de incassodatum, om 
terugbetaling van het geïncasseerde bedrag verzoeken. Daarbij gelden
de met mijn bankrelatie overeengekomen voorwaarden.
Crediteur-ID: DE32ZZZ00000516888 · De mandaatsreferentie wordt mij 
afzonderlijk medegedeeld.

sluit nu snel uw
abonnement af!

De legende  
is terug – 



www.lgb.de

© T. Schwarze

© D. Kötzle

© D. Kötzle

Nieuwe modellen 2018

NL

Wijzigingen en leveringsmogelijk heden voor-
behouden. Alle opgaven van prijs, gegevens 
en maten onder voorbehoud.  Vergissingen en 
drukfouten onder  voorbehoud. 
Bij de afbeeldingen gaat het deels om hand-
monsters, retoucheringen en  renderings. 
De serieproductie kan in detail van de 
 betreffende modellen afwijken. 

*  Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend aanbevo-
len verkoop prijzen. Mocht deze informatie 
geen prijsopgaven bevatten, vraag a.u.b. uw 
vakhandelaar naar de actuele prijslijst.

Alle rechten voorbehouden.  Nadruk, ook 
gedeeltelijk, verboden.

© Copyright by 
Gebr. Märklin & Cie. GmbH. 
In Duitsland geproduceerd.

298064 – 01 2018

LGB is een geregistreerd merk van 
Gebr.  Märklin & Cie. GmbH, Duitsland.  Union 
Pacific, Rio Grande en Southern  Pacific zijn 
geregistreerde merknamen van de Union 
Pacific Railroad Company.  Andere merken zijn 
eveneens beschermd.  
© 2018 Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Een actuele verklaring van de tekens vindt u 
op internet onder www.lgb.de  
of in de actuele LGB-hoofdcatalogus.

Bezoek ons op:
www.facebook.com/lgb

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany

www.lgb.de

Service:
Telefoon: +31 (0) 74  - 2664044
E-mail: techniek@marklin.nl

Märklin voldoet aan de vereisten voor een kwaliteits-
beheerssysteem krachtens de norm ISO 9001. Dit 
wordt door TÜV Süd regelmatig aan de hand van 
monitoringtesten gecontroleerd en gecertificeerd. 
Zo heeft u de zekerheid dat u een gecontroleerd 
kwaliteitsproduct koopt.

Driewerf hoera voor LGB!

Jubileum met de Pressnitztalbahn Vier samen met ons het LGB-jubileumjaar!
Op Pinksteren 2018 vieren we samen met 
de Pressnitztalbahn het jubileumfeest in 
Jöhstadt. Bereid u alvast voor op spannende 
attracties en dagen met heel wat belevenis-
sen.

Ook de vestiging in Ungarn viert 25 jaar 
 productie en fabricage van rijtuigen, locomo-
tieven en producten van ons LGB-merk!

De opendeurdag in Göppingen is zeker 
ook het vermelden waard. Daar staan u in 
 september 2018 vele, spannende toppers en 
een groot LGB-feest te wachten.

Wij kijken uit naar uw bezoek!

25 jaar productie in Ungarn

Opendeur-
dag in  

Göppingen Meer informatie over de evenementen vindt u onder: 
www.lgb.de/50years


	NL_lgb_nh2018_U1
	NL_lgb_nh2018_U2
	NL_lgb_nh2018_001
	NL_lgb_nh2018_002_003
	NL_lgb_nh2018_004_005
	NL_lgb_nh2018_006_007
	NL_lgb_nh2018_008_009
	NL_lgb_nh2018_010_011
	NL_lgb_nh2018_012_013
	NL_lgb_nh2018_014_015
	NL_lgb_nh2018_016_017
	NL_lgb_nh2018_018_019
	NL_lgb_nh2018_020_021
	NL_lgb_nh2018_022_023
	NL_lgb_nh2018_024_025
	NL_lgb_nh2018_026_027
	NL_lgb_nh2018_028_029
	NL_lgb_nh2018_030_031
	NL_lgb_nh2018_032_033
	NL_lgb_nh2018_034_035
	NL_lgb_nh2018_036_037
	NL_lgb_nh2018_038_039
	NL_lgb_nh2018_040_041
	NL_lgb_nh2018_042_043
	NL_lgb_nh2018_044_045
	NL_lgb_nh2018_046
	NL_lgb_nh2018_047
	NL_lgb_nh2018_048
	NL_lgb_nh2018_U3
	NL_lgb_nh2018_U4

