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Ontdek de Krokodil van de Rh.B.
in de indrukwekkende,
hoogwaardige modeluitvoering
vanaf bladzijde 8.
© Christoph Hurni – Bern – Schweiz
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Welkom bij de LGB-nieuwigheden 2021. Ga met ons

Naast deze twee jubilarissen wachten er nog veel andere

mee op reis naar twee indrukwekkende jubilea.

modellen op om door u te worden ontdekt, zoals onze

In 1921 – 100 jaar geleden dus – werden de eerste

nieuwe constructie van de elektrische locomotief Ge 4/4 I,

Krokodillen van de RhB in gebruik genomen. Een mooie

als toentertijd moderne opvolger van de Krokodil.

verjaardag, die wij bij LGB vieren met een model van
topklasse. In een eenmalige en gelimiteerde oplage
wordt dit „reptiel” al snel een nieuwe mijlpaal in de
LGB HIGHEND-serie betekenen.
Voor een bezoek aan de tweede jarige moeten we naar
de Verenigde Staten. Al vanaf de jaren ‘30 tekende zich
in de Verenigde Staten een toenemende verplaatsing
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van het personenvervoer van de trein naar de auto en het
vliegtuig af. Om een complete ineenstorting van het
treinreizigersverkeer te voorkomen, werd 50 jaar geleden
Amtrak opgericht. Al in mei 1971 werden de beroemde F7
en de Streamliner-sneltreinrijtuigen in de bij alle spoorwegvrienden bekende en al bijna legendarische kleurstelling in bedrijf genomen. Met een maar liefst 8 meter
lange trein vieren wij met deze nieuwigheden hoe het
toen allemaal is begonnen.
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Startset bouwplaatstrein
Hup de tuin in met LGB.
Speciaal samengesteld en met de kwaliteit van professioneel LGB-materiaal voor
een lucratieve prijs belooft het maximaal speelplezier rondom de spoorweg. En dat
voor het hele gezien, want iedereen kan meespelen.

De startset Bouwplaatstrein is onder artikelnummer 72503
leverbaar in 120 volt-uitvoering voor de Verenigde Staten.

70503 Startset bouwplaatstrein 230 volt

Samen opbouwen en spelen,
hoe het weer ook is.

€ 199,– *

G

49501 Aanvullingsset bouwplaats
Deze aanvullingsset voor de bouwplaatstrein omvat een
extra kieplorrie, een graafmachine met handmatig beweegbare bak, een speelfiguurtje en een aantal accessoires die
je op de bouwplaats vindt, zoals afzettingen en borden.
Met de meegeleverde stickers kan de kieplorrie worden
gedecoreerd. Lengte van de lorrie 17 cm.
Dit is de ideale aanvullingsset voor bouwplaatsset
70503.
€ 54,99 *
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Deze robuuste kiplorrie kan naar
beide zijden kantelen.

Deutsche Reichsbahn (DR)
3HKEFBJG

20753 DR stoomlocomotief 99 5016
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 Bühler-motor
aangedreven. Antislipbanden. Voorzien van een mfx/
DCC-geluidsdecoder met vele functies, schakelbare rookset
en frontsein bij digitaal gebruik. Rijgeluid werkt ook bij
analoog gebruik.
Lengte over de buffers 24 cm.

Met licht-, rook- en vele geluidsfuncties bij digitaal
gebruik.
€ 399,– *
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Harzer Schmalspurbahn (HSB)
6G

41411 HSB bluswaterwagen
Bij het gebruik van een stoomloc bestaat altijd het gevaar
dat er, door de sinters of wegvliegende vonken, brand op
het spoor ontstaat. Bij veel spoorwegmaatschappijen,
vooral in de bergen, worden daarom ketelwagens met bluswater ingezet. Zo ook bij de Harzer Schmalspurbahnen. Het
bijzondere aan deze wagen is dat het om een ketelwagen
voor normaalspoor gaat, die op een rolwagen is geladen en
zo over het smalspoornetwerk kan worden vervoerd.
Model van een bluswaterwagen zoals bij HSB wordt
gebruikt. Origineelgetrouwe kleurstelling en opschriften
uit tijdperk VI in het nieuwe design. De ketel kan worden
geladen en gelost. Metalen schijfwielstellen.
Lengte over de buffers 30 cm.

Bij deze bluswaterwagen gaat het om een normaalspoorwagen, die altijd op een rolwagen van de HSB
is geladen, om snel op de plaats van een brand te
kunnen komen. Deze rolwagens van de HSB zijn
afzonderlijk verkrijgbaar.
€ 129,– *

Nieuwe oplage
B
sign van de HS
e
d
le
e
tu
c
a
t
e
in h

3

Taste the feeling
3G

32356 Coca-Cola®-panoramarijtuig
Model van een open panoramarijtuig. Uitvoering in de
kleurstelling van Coca Cola® in tijdperk III. Uiterst gedetailleerde interieurinrichting met bar. Metalen wielstellen.
Lengte over de buffers 58 cm.
€ 269,– *
Wagenzijde links

Wagenzijde rechts

©2020 The Coca-Cola Company. All rights reserved.
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40757

36812

32356

36818

36847

20282

Kerstmis 2021

G

36021 Kerstrijtuig 2021
Het kerstrijtuig 2021 is gedetailleerd bedrukt met een
prachtig patroon. Het model heeft uiteraard ook deuren die
open kunnen, en sluit naadloos aan bij de al beschikbare
serie LGB kerstrijtuigen. Metalen schijfwielstellen.
Lengte over de buffers 30 cm.
€ 149,– *

36071

36072

36073

36017

36018

36019

36020

36021

20215
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Loc met baanruimer
456HKEFG

21671 Loc met baanruimer
Model van een bouwmachine, zoals bij de railbouw
wordt ingezet. Bijbehorende kleurstelling en opschriften.
Het m
 odel heeft twee ruimwielen om de rails schoon te
houden. Aandrijving op beide wielstellen en de ruimwielen door elk een krachtige, kogelgelagerde Bühler-motor.
Voorzien van een mfx/DCC-geluidsdecoder met veel lichten geluidsfuncties.
Lengte over de buffers 44 cm.

Reinigingsfunctie en rijgeluid werken ook bij
analoog gebruik.
De bijbehorende sleepwielen ter vervanging zijn
leverbaar als accessoires onder nummer E132064.
€ 649,– *

Alles in zicht. De treinmachinist
observeert het traject.

met
Voor het eerst
sdecoder
mfx/DCC-geluid

Met de reinigingswielen worden het
schoonmaken van de
verontreinigde rails
kinderspel!
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Rhätische Bahn (RhB)
In 1921, 100 jaar geleden dus, werden de eerste Krokodillen van de RhB, de elektrolocs uit serie Ge 6/6 l, door
SLM in Winterthur geleverd. Met een vermogen van 800 kW en een topsnelheid van 55 km/h voldeden de
66 ton zware locs ruimschoots aan de toenmalige eisen, zodat er in totaal 15 exemplaren van werden ingezet.
Vanaf de jaren ‘80 werden ze vervangen door modernere locs, zodat tegenwoordig nog maar 2 exemplaren,
zeer goed onderhouden exemplaren overigens, worden ingezet voor speciale treinen, maar ook voor het
manoeuvreren van historische wagens worden gebruikt.

6HKEFJG

26600 Elektrische locomotief Ge 6/6 I
IModel van een elektroloc uit serie Ge 6/6 I van de RhB,
de legendarische Krokodil. Uiterst gedetailleerd model in
zware metalen uitvoering met veel gemonteerde details.
Kleurstelling en opschriften in de uitvoering uit tijdperk VI,
bedrijfsnummer 414 zoals de loc tegenwoordig nog wordt
gebruikt. Aangedreven door 2 krachtige Bühler-motoren
op beide draaistellen. Uitgerust met een mfx/DCC-decoder met veel licht- en geluidsfuncties, zoals frontsein,
machinistencabineverlichting, rijgeluid, met reed-contact
activeerbare fluit en nog veel meer. Rijgeluid werkt ook
bij analoog gebruik. Stroomafnemers met aandrijving, bij

© Dusan Vacek
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digitaal gebruik op en neer beweegbaar. Bij digitaal gebruik
kunnen de koppeling op afstand worden bediend. Veel
fijne details aan opbouw en onderstel, machinistencabines
met complete interieurinrichting, cabinedeuren die open
kunnen. 2 baanruimers zonder uitsparing voor de LGBsysteemkoppeling worden meegeleverd, deze kunnen na
uitbouw van de motorisch aangedreven koppeling aan een
of twee zijden worden gemonteerd.
Kleinst berijdbare boogradius 600 mm.
Lengte over de buffers 60 cm.
€ 3.590,– *

Tegenwoordig nog ingezet bij de RhB
metalen
Hoogwaardige

Zoals bij het voorbeeld zijn de
ruiten zwart omlijst
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uitvoering

Origineelgetrouwe uitvoering
van de ruitlijsten, de nummerborden en de opschriften

De afbeelding toont het model als
eerste animatie

HIGHEND
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Rhätische Bahn (RhB)
5HKEFJG

26602 Elektrische locomotief Ge 6/6 I
Iets bijzonders onder de Krokodillen was de 412: deze in
1925 gebouwde loc werd in 2005 – in verband met het jubileum „75 jaar Glacier Express” blauw gelakt, passend bij
de Alpine Classic-rijtuigen van de RhB. Naast de verwijzing
naar dit jubileum waren op de loc ook de bedrijfslogo‘s van
de twee modelbouwfirma‘s Bemo en LGB aangebracht, die
deze bijzondere uitvoering van de loc als modellen hadden
aangeboden. Helaas reed hij niet erg lang in die kleurstelling – al in 2008 liep hij schade aan de aandrijving op, met
als gevolg dat de machine uit dienst werd genomen en
verschrot.
Model van een elektroloc uit serie Ge 6/6 I van de RhB,
de legendarische Krokodil. Uiterst gedetailleerd model
in zware metalen uitvoering met veel gemonteerde
details. Kleurstelling en opschriften in de speciale blauwe
uitvoering uit tijdperk V, bedrijfsnummer 412 zoals deze

loc van 2005 tot 2008 voor speciale ritten werd ingezet.
Aangedreven door 2 krachtige Bühler-motoren op beide
draaistellen. Uitgerust met een mfx/DCC-decoder met veel
licht- en geluidsfuncties, zoals frontsein, machinistencabineverlichting, rijgeluid, met reed-contact activeerbare fluit
en nog veel meer. Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik.
Stroomafnemers met aandrijving, bij digitaal gebruik op en
neer beweegbaar. Bij digitaal gebruik kunnen de koppeling
op afstand worden bediend. Veel fijne details aan opbouw
en onderstel, machinistencabines met complete interieurinrichting, cabinedeuren die open kunnen. 2 baanruimers
zonder uitsparing voor de LGB-systeemkoppeling worden
meegeleverd, deze kunnen na uitbouw van de motorisch
aangedreven koppeling aan een of twee zijden worden
gemonteerd. Kleinst berijdbare boogradius 600 mm.
Lengte over de buffers 60 cm.

• Compleet nieuwe constructie, absoluut op schaal
uitgevoerd.

• Hoogwaardige metalen uitvoering, spuitgietmetaal
en messing.

• Twee krachtige Bühler-motoren.
• Voor de vele licht- en geluidsfuncties zorgt een
mfx/DCC-geluidsdecoder.

• Stroomafnemer bij digitaal gebruik op en neer
beweegbaar.

• LGB-systeemkoppelingen kunnen bij digitaal
•
•
•
•
•
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gebruik worden bediend.
Twee extra sneeuwschuivers zonder uitsparing
voor de LGB-systeemkoppeling worden
meegeleverd.
Deuren die open kunnen.
Compleet ingerichte machinistencabines.
Cabineruit en ruiten in de machineruimte
kunnen open.
Veerbuffers.

© V. Göbel

Deze loc zal in het jubileumjaar 2021 als eenmalige
serie worden geproduceerd in de blauwe kleurstelling waarin hij tussen 2005 en 2008 werd ingezet.
€ 3.590,– *

© V. Göbel
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Rhätische Bahn (RhB)
16G

30341 RhB personenrijtuig
Wagen C 32 van de LD, oftewel de Landquart-Davos-Bahn,
is het oudste personenrijtuig van de Rhätische Bahn. Het
werd gebouwd in 1889, het oorspronkelijke oprichtingsjaar
van deze spoorwegmaatschappij. Toentertijd had het al
nummer C 32, later werd het onder verschillende bedrijfsnummers bij de RhB ingezet, tot het in 1940 zijn loopbaan
als personenrijtuig beëindigde en als werkplaatswagen in
de bouwdienst terechtkwam. Tussen 1996 en 1999 werd
het weer in de oorspronkelijke toestand teruggebracht
en werd het vervolgens als C 2012 samen met andere
historische rijtuigen ingezet. Vanaf 2019 heeft het weer
zijn oorspronkelijke lak en zijn eerste nummer: C 32.
Model van een personenrijtuig 3e klas van de RhB.
Uitvoering in de groene kleurstelling van de toenmalige
Landquart-Davos-Bahn, waarin het rijtuig bij de RhB tegenwoordig als museumwagen in gebruik is. Natuurgetrouwe
kleurstelling en opschriften. Compleet nagebootste
interieurinrichting, trajectborden meegeleverd.
Metalen spaakwielstellen.
Lengte over de buffers 45 cm.

16G

€ 199,– *

€ 199,– *
30342 RhB personenrijtuig
Dit rijtuig werd in 1897 gebouwd en met nummer C 66 aan
de Rhätische Bahn geleverd en was dus een personenrijtuig
van het eerste uur. Tot 1944 reed het rijtuig met verschillende wagennummers, daarna kwam het als personeelsrijtuig
Xk 9039 in de bouwdienst terecht. In 2015 begon de restauratie van het rijtuig, waarbij het weer in de oorspronkelijke
toestand met het toenmalige wagennummer C 66 werd
teruggebracht. Zo kan de RhB beschikken over nog een
oldtimer voor gebruik met de beroemde Krokodil of de
stoomlocs uit serie G 4/5.
Model van een personenrijtuig 3e klas van de RhB.
Uitvoering in de groene kleurstelling, waarin het rijtuig
bij de RhB tegenwoordig als museumwagen in gebruik is.
Natuurgetrouwe kleurstelling en opschriften. Compleet
nagebootste interieurinrichting, trajectborden meegeleverd.
Metalen spaakwielstellen.
Lengte over de buffers 45 cm.

12

6HKEFJG

23407 Elektrische locomotief Ge 6/6 I
In 1921, 100 jaar geleden dus, werden de eerste Krokodillen van de RhB, de elektrolocs uit serie Ge 6/6 l, door SLM
in Winterthur geleverd. Met een vermogen van 800 kW en
een topsnelheid van 55 km/h voldeden de 66 ton zware locs
ruimschoots aan de toenmalige eisen, zodat er in totaal
15 exemplaren van werden ingezet. Vanaf de jaren ‘80 werden ze vervangen door modernere locs, zodat tegenwoordig
nog maar 2 exemplaren, zeer goed onderhouden exemplaren overigens, worden ingezet voor speciale treinen, maar
ook voor het manoeuvreren van historische wagens worden
gebruikt.

Model van een elektroloc uit serie Ge 6/6 I van de RhB,
de legendarische Krokodil. Kleurstelling en opschriften
in de uitvoering uit tijdperk VI, bedrijfsnummer 415 zoals
tegenwoordig nog een loc bestaat. Aangedreven door
2 krachtige Bühler-motoren, antislipwielen. Voorzien van
een mfx/DCC-geluidsdecoder met veel licht- en geluidsfuncties. Stroomafnemers met aandrijving, bij digitaal
gebruik op en neer beweegbaar. Veel fijne details aan
opbouw en onderstel, cabinedeuren die open kunnen.
Lengte over de buffers 56 cm.

• Model van de Krokodil 415, die tegenwoordig nog
als museumlocomotief wordt ingezet.
• Twee krachtige kogelgelagerde Bühler-motoren.
• Veel origineelgetrouwe geluidsfuncties.
• Stroomafnemer bij digitaal gebruik op en neer
beweegbaar.

Passend bij deze loc zijn de personenrijtuigen 30341
en 30342, gesloten goederenwagen 43814 en de set
met 2 Pullman-wagens 36658 leverbaar. Samen met
deze wagens kan een trein worden samengesteld,
zoals die ook vandaag de dag nog regelmatig op het
spoorwegnetwerk van de RhB wordt ingezet.
€ 1.090,– *

he Krokodil

c
100 jaar Rhätis

43814

30342

30341

36658

23407
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Rhätische Bahn (RhB)
6G

43814 RhB gesloten goederenwagen
Gedurende vele jaren waren de tweeassige gesloten
goederenwagens met houten opbouw niet weg te denken
van het spoorwegnet van de Rhätische Bahn. Tegenwoordig
zijn ze vervangen door modernere wagens, maar enkele
ervan zijn behouden gebleven. Zo ook de voorbeeldig
gerestaureerde en in het oorspronkelijke grijs gespoten K 1
met nummer 5563. Deze wagen wordt met het bijbehorende personenrijtuig vaak ingezet in historische treinen,
doorgaans getrokken door een Krokodil of een stoomloc,
om bagage en fietsen te vervoeren.
Model van een tweeassige gesloten goederenwagen type
K 1 van de Rhätische Bahn. Origineelgetrouwe kleurstelling
en opschriften als historische museumwagen, zoals deze
heden ten dage nog bestaat. Veel gemonteerde details,
schuifdeuren aan de zijkant kunnen open.
Lengte over de buffers 39 cm.

n,
Museumwage
Krokodil
passend bij de

Deze wagen wordt tegenwoordig nog gebruikt in de
historische treinen met de Krokodil.
€ 159,– *

56EG

36658 Set personenrijtuigen
Set bestaande uit twee rijtuigen van de „Alpine Classic
Pullman Express”, zoals tegenwoordig nog door de Rhätische Bahn worden ingezet. Natuurgetrouwe kleurstelling
en opschrift uit tijdperk V/VI. Complete, uiterst gedetailleerde interieurinrichting, binnenverlichting standaard
ingebouwd. Deuren die open kunnen. Metalen wielstellen.
Lengte over de buffers per wagen 66 cm.
Deze rijtuigen rijden in het zomerseizoen op het traject van Davos naar Filisur met de Krokodil, waarvan
ook nog twee exemplaren in gebruik zijn.

n,
Museumwage
Krokodil
passend bij de
heruitgave
Ongewijzigde

€ 699,– *
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Rhätische Bahn (RhB)
4HKEFJG

22040 Elektrische locomotief Ge 4/4 I
Al in 1947 werden de eerste locs van serie Ge 4/4 I afgeleverd – het waren de eerste moderne elektrolocs met draaistellen en enkele asaandrijving van de RhB. Voorbeeld was
de Ae 4/4 van de BLS, die 3 jaar eerder werd geleverd. De
locs voldeden uitstekend. Een teken daarvan is dat er zelfs
vandaag, na 74 jaar, dagelijks nog enkele van de 1.600 pk
sterke en 80 km/u snelle machines worden ingezet.
Eind jaren ‘80 werden de locs gemoderniseerd. Ze kregen
nieuwe machinistencabines en later stroomafnemers met
enkele arm, wat samen met de rode lak het uiterlijk drastisch veranderde. Er is helaas geen enkele van deze locs in
de originele toestand behouden.
Model van een elektroloc uit serie Ge 4/4 I met bedrijfsnummer 605 van de Rhätische Bahn. Origineelgetrouwe
groene kleurstelling en opschrift uit tijdperk IV. Vier
wielstellen worden door twee krachtige kogelgelagerde
Bühler-motoren aangedreven. Voorzien van een mfx/
DCC-decoder met veel licht- en geluidsfuncties. Schaarstroomafnemers via een motor aangedreven, digitaal
schakelbaar. Voorbeeldgetrouwe uitvoering van de
dakuitrusting.
Lengte over de buffers 54 cm.
€ 1.040,– *

16

onstructie

we c
Compleet nieu

Stroomafnemer bij digitaal gebruik
op en neer beweegbaar

Origineelgetrouwe dakuitrusting

Model van de oudste nog regulier
ingezette loc van de RhB
2 krachtige kogelgelagerde
Bühler-motoren
Veel origineelgetrouwe
geluidsfuncties
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Rhätische Bahn (RhB)
6G

45925 RhB containerwagen
Bij de meeste spoorwegondernemingen wordt tegenwoordig een groot gedeelte van het goederenverkeer met
containers uitgevoerd, zo ook bij de Rhätische Bahn in
Graubünden. Aangezien op de smalspoorbaan dezelfde
containers moeten worden verladen als op de normaalspoorbaan, was een bijzondere constructie noodzakelijk:
het laadvlak is lager tussen de draaistellen geplaatst, zodat
de wagen met de geladen container het profiel van de vrije
ruimte niet overschrijdt. Behalve containers kunnen op
deze wagens echter ook transportonderstellen, zoals voor
houtstammen, worden geladen. Deze kunnen dan compleet
ofwel op normaalspoorwagens of, voor de laatste kilome-

we
Compleet nieu

18

ters tot het doel, op vrachtwagens worden gezet. Deze
wagens bestaan in verschillende types, vooral voor wat
betreft de plaats van de handrem: Bij de ene wagen is een
handremkruk op het remplatform gemonteerd, bij andere is
een groot handwiel voor de bediening van de remmen aan
de zijkant van het frame gemonteerd.
Model van een containerwagen type Sb-t van de Rhätische
Bahn. Uitvoering van een wagen met handremkruk aan het
platform. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit
tijdperk VI. Beladen met een container van de Zwitserse
posterijen in de actuele vormgeving „Matterhorn”. Metalen
wielstellen.
Lengte over de buffers 71 cm.

constructie

Op deze wagen kunnen alle beschikbare
LGB-containers worden geladen.
€ 249,– *

6EG

33672 RhB salonrijtuig Innotren
Een van de oorspronkelijk voor de wereldberoemde
„Glacier-Express” gebouwde panoramarijtuigen werd door
de RhB omgebouwd tot een vergader- en innovatierijtuig,
een zogenoemde InnoTren. Deze ongebruikelijke vergaderruimte biedt plaats aan maximaal 15 personen. De
variabele interieurinrichting maakt zowel een klassieke
stoelopstelling met een grote vergadertafel mogelijk als
een spontane opstelling met barkrukken en creatieve open
ruimtes. Uiteraard is de benodigde apparatuur voor creatieve gedachtegangen ook aan boord en is er een permanente
WiFi-verbinding. Altijd inbegrepen is de fantastische
Bündner bergwereld, die op de deelnemers zeker een
inspirerende werking zal hebben.

Model van panoramarijtuig „Innotren” van de Rhätische
Bahn, zoals voor speciale ritten in Graubünden wordt
ingezet. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit
tijdperk VI. Complete interieurinrichting, aangepast aan het
voorbeeld. Ingebouwde binnenverlichting, met kogelgelagerde wielstellen. Deuren die open kunnen.
Lengte over de buffers 68 cm.
€ 439,– *

nverlichting

t ledbinne
Nieuw – nu me
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Rhätische Bahn (RhB)
60G

48574 Schuifwandwagen met koelapparaat
De vierassige doorgaande goederenwagens met schuifwanden zijn niet meer weg te denken van het spoor van
de Rhätische Bahn, zowel in de zilvergrijze RhB-lak als
met de kleurige reclame van de bedrijven die deze wagens
gebruiken. Om warmtegevoelige goederen te kunnen vervoeren, werden enkele van deze wagens voorzien van een
koelapparaat, dat goed zichtbaar is aan de kopzijde van de
wagen. Zo kunnen ook versproducten, die gekoeld moeten
worden, via het spoor worden vervoerd.
Model van een vierassige schuifwandwagen van de
Rhätische Bahn (RhB) met gemonteerd koelapparaat.
Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI. De
schuifdeuren kunnen voorbeeldgetrouw worden geopend
en gesloten. Metalen schijfwielstellen.
Lengte over de buffers 62 cm.
€ 239,– *
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Met nieuw geconstrueerd
koelapparaat aan de kopzijde

Veel voordelen wachten op u!
U grasduint graag door catalogi en bent altijd geïnteresseerd in
gloednieuwe informatie over uw tuinspoorbaan!
U wisselt graag informatie uit en geeft ook graag gedegen,
nuttig advies?
Dan is het lidmaatschap van onze LGB Club precies wat u zoekt.

Wist u eigenlijk dat elk nieuw lid niet alleen met gratis toegezonden
LGB Depesche, maar ook met een leuk klein welkomstcadeau
wordt begroet?
Word lid van deze interessante Club rondom uw tuinspoorbaan
en zorg dat u de speciale wagen van dit jaar niet misloopt.
Gebruik hiervoor de aanmelding achterin deze catalogus.

s s:
Bestellschlu

2 8.0 2.20 21

Het aanmeldformulier vindt u
op bladzijde 45.
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Dampfbahn Furka-Bergstrecke (DFB)
6G

30560 DFB barwagen „Steam Pub”
Model van bistrorijtuig „Steam Pub” van de DFB (Dampfbahn Furka-Bergstrecke). Natuurgetrouwe kleurstelling en
opschrift uit tijdperk VI. Compleet nagebouwde interieur
inrichting. Deuren aan de kopzijden die open kunnen.
Metalen spaakwielstellen.
Lengte over de buffers 45 cm.

• Dit rijtuig is de ideale aanvulling op de trein met

22

30560

tandwielloc 26270 en de personenrijtuigen 30561
en 30562.

30562

Bij het rijtuig worden stickervellen geleverd met
borden die bij speciale ritten kunnen worden gebruikt.
€ 199,– *

30561

26270

© A. Schumann
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Amtrak
Al vanaf de jaren ‘30 tekende zich een toenemende verplaatsing van het personenvervoer van de trein naar de auto en het vliegtuig af. Om een complete ineenstorting van
het treinreizigersverkeer te voorkomen, werd in 1971 Amtrak opgericht, een semi-
overheidsmaatschappij die het personenvervoer van de vooral op goederenvervoer
gerichte spoorwegmaatschappijen overnam. Voor de exploitatie werd beschikbaar
rollend materieel van de vorige spoorwegmaatschappijen overgenomen, zo ook de
beroemde F7 en het Streamliner-sneltreinrijtuig. Binnen korte tijd werden de rijtuigen overgespoten en kregen ze het nieuwe uiterlijk met de zilveren basiskleur en de
rood/wit/blauwe strepen. Met deze rijtuigen werd in mei 1971 de dienst gestart, waarbij de beroemde
namen van de treinen deels behouden bleven. Zo was er nog steeds de „Sunset Limited”, die tussen
New Orleans en Los Angeles reed. Tegenwoordig rijden bij Amtrak natuurlijk modernere locs met de
Superliner-dubbeldeksrijtuigen, maar deze modellen laten zien hoe alles 50 jaar geleden is begonnen.

Official licensee of Amtrak.
Amtrak is a registered trademark of the National Railroad Passenger Corporation.
Amtrak Arrow Logo, Horizontal Format, Color, White outline,
circle R, Red PMS 485C, Blue PMS 300C
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Amtrak
4HKEFJG

21580 Amtrak dieselloc F7A
Model van een dieselloc type F7 A-Unit van EMD in de
uitvoering van de Amerikaanse spoorwegmaatschappij voor
passagiersvervoer Amtrak. Natuurgetrouwe kleurstelling en
opschrift uit tijdperk IV. Beide draaistellen met krachtige,
kogelgelagerde Bühler-motoren aangedreven, antislipbanden. Ingebouwde mfx/DCC-decoder met veelzijdige
licht- en geluidsfuncties, digitaal schakelbaar. Ingebouwde
contactdoos aan het achterste uiteinde van de locomotief,
om de bijpassende B-unit van de luidspreker via de decoder
van de A-unit te voeden. Veel gemonteerde details, deuren
van de machinistencabine die open kunnen.
Lengte over de koppeling 61 cm.
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Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik.
€ 819,– *

Niet alleen voor wat betreft de kleur is de F7
als model iets heel bijzonders
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Amtrak
4FG

21581 Amtrak dieselloc F7B
Model van een dieselloc type F7 B-Unit van EMD in de
uitvoering van de Amerikaanse spoorwegmaatschappij voor
passagiersvervoer Amtrak. Natuurgetrouwe kleurstelling
en opschrift uit tijdperk IV. Ingebouwde luidspreker die met
een A-Unit 21580 of 21582 via een meegeleverde kabel kan
worden gevoed.
Lengte over de koppeling 60 cm.
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• Speciale serie ter gelegenheid van het jubileum
„50 jaar Amtrak”.

€ 379,– *

36605

36602

36603

36604

4HKEFJG

21582 Amtrak dieselloc F7A
• Speciale serie ter gelegenheid van het jubileum
Model van een dieselloc type F7 A-Unit van EMD in de
„50 jaar Amtrak”.
uitvoering van de Amerikaanse spoorwegmaatschappij voor
Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik.
passagiersvervoer Amtrak. Natuurgetrouwe kleurstelling
en opschrift uit tijdperk IV. Ander bedrijfsnummer dan
21580. Beide draaistellen met krachtige, kogelgelagerde
€ 819,– *
Bühler-motoren aangedreven, antislipbanden. Ingebouwde
mfx/DCC-decoder met veelzijdige licht- en geluidsfuncties,
digitaal schakelbaar. Ingebouwde contactdoos aan het achterste uiteinde van de locomotief, om de bijpassende B-unit
van de luidspreker via de decoder van de A-unit te voeden.
Veel gemonteerde details, deuren van de machinistencabine die open kunnen.
Lengte over de koppeling 61 cm.

36601

36600

© Tom Farence

21582

21581

21580
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Amtrak
4EG

36600 Amtrak Baggage Car
Bij de oprichting in 1971 nam Amtrak uiteenlopende types
sneltreinrijtuigen over van de vorige spoorwegmaatschappijen, zodat veel treinen uit een mengelmoes aan rijtuigen
waren samengesteld. Uiteraard probeerde men om ten
minste bij de grote exprestreinen een relatief uniform beeld
te creëren, door zo veel mogelijk dezelfde rijtuigtypes te
gebruiken. Maar ook bij een ongeveer gelijk uiterlijk waren
in zo’n trein de meest uiteenlopende rijtuigtypes aangekoppeld, van de normale zitrijtuigen en bagagewagens tot een
restauratierijtuig en een of meer panoramarijtuigen, ook
Dome Cars genoemd. Aan het einde dan nog de sluitwagen
met de uitzichtsalon, in de VS Observation Car genoemd.
De exorbitante luxe van de vroegere treinen was dan wel
vervlogen, maar een deel ervan bleef met deze rijtuigen
bewaard, tenminste in de treinen voor lange afstanden.

Model van een Streamliner Baggage Car van de Amerikaanse spoorwegmaatschappij voor passagiersvervoer
Amtrak. Kleurstelling en opschrift zoals in tijdperk IV.
Standaard uitgerust met complete interieurinrichting en
binnenverlichting. Metalen wielstellen, waarvan 2 kogelgelagerde wielstellen voor stroomafname.
Lengte 76 cm.
€ 359,– *

verlichting

en
Nu met ledbinn
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36605

36602

36603

36604

4EG

36601 Amtrak Passenger Car
Model van een Streamliner Passenger Car van de Amerikaanse spoorwegmaatschappij voor passagiersvervoer
Amtrak. Kleurstelling en opschrift zoals in tijdperk IV.
Standaard uitgerust met complete interieurinrichting en
binnenverlichting. Metalen wielstellen, waarvan 2 kogelgelagerde wielstellen voor stroomafname.
Lengte 76 cm.

De bijbehorende locs zijn leverbaar onder de nummers 21580, 21581 en 21582. Met de andere nieuwe
wagens van Amtrak kan een typische sneltrein uit
tijdperk IV worden samengesteld, bijvoorbeeld de
beroemde „Sunset Limited”.

Alle wagens zijn uitgerust met
bijbehorende interieurinrichting
en binnenverlichting

€ 369,– *

nverlichting

e
Nu met ledbinn

36601

36600

21582

21581

21580
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Amtrak
4EG

36602 Amtrak Passenger Car
Model van een Streamliner Passenger Car van de Amerikaanse spoorwegmaatschappij voor passagiersvervoer
Amtrak. Kleurstelling en opschrift zoals in tijdperk IV.
Ander wagennummer dan 36601. Standaard uitgerust met
complete interieurinrichting en binnenverlichting. Metalen
wielstellen, waarvan 2 kogelgelagerde wielstellen voor
stroomafname.
Lengte 76 cm.
€ 369,– *

nverlichting

e
Nu met ledbinn
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36605

36602

36603

36604

4EG

36603 Amtrak Dome Car
Model van een Streamliner Dome Car van de Amerikaanse
spoorwegmaatschappij voor passagiersvervoer Amtrak.
Kleurstelling en opschrift zoals in tijdperk IV. Standaard
uitgerust met complete interieurinrichting en binnenverlichting. Metalen wielstellen, waarvan 2 kogelgelagerde
wielstellen voor stroomafname.
Lengte 76 cm.
€ 379,– *

Nu

Zowel in Florida als in het noordwesten, een
panoramarit in de koepel is altijd iets bijzonders

verlichting
met ledbinnen

© Tom Farence

36601

36600

21582

21581

21580
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Amtrak
4EG

36605 Amtrak Observation Car
Model van een Streamliner Observation Car van de
Amerikaanse spoorwegmaatschappij voor passagiersvervoer Amtrak. Kleurstelling en opschrift zoals in tijdperk IV.
Standaard uitgerust met complete interieurinrichting en
binnenverlichting. Verlicht sluitsein. Metalen wielstellen,
waarvan 2 kogelgelagerde wielstellen voor stroomafname.
Lengte 76 cm.
€ 399,– *

verlichting en
Nieuw! Binnen mpjes
dla
sluitsein met le
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36605

36602

36603

36604

4EG

36604 Amtrak Dining Car
Model van een Streamliner Dining Car van de Amerikaanse
spoorwegmaatschappij voor passagiersvervoer Amtrak.
Kleurstelling en opschrift zoals in tijdperk IV. Standaard
uitgerust met complete interieurinrichting en binnenverlichting. Metalen wielstellen, waarvan 2 kogelgelagerde
wielstellen voor stroomafname.
Lengte 76 cm.
€ 369,– *

enverlichting

Nu met ledbinn

36601

36600

21582

21581

21580
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Amtrak
4HKEFG

27632 Amtrak diesellocomotief
Model van een kleine Amerikaanse dieselloc, zoals doorgaans als rangeerloc wordt gebruikt. Uitvoering in de kleurstelling van Amtrak in fase II/tijdperk IV. Uitgerust met een
krachtige, kogelgelagerde Bühler-motor, beide wielstellen
aangedreven. Voorzien van een mfx/DCC-geluidsdecoder
met veel licht- en geluidsfuncties. Deuren die open kunnen.
Lengte over de koppeling 31 cm.
Rijgeluid werkt ook bij analoog gebruik.
€ 579,– *

met
Voor het eerst
sdecoder
mfx/DCC-geluid
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Union Pacific Railroad
456HKEFG
21672 Loc met baanruimer USA
Model van een bouwmachine, zoals bij de railbouw wordt
ingezet. Passende kleurstelling en opschriften in de stijl
van de Union Pacific Railroad. Het model heeft twee
ruimwielen om de rails schoon te houden. Aandrijving op
beide wielstellen en de ruimwielen door elk een krachtige,
kogelgelagerde Bühler-motor. Voorzien van een mfx/
DCC-geluidsdecoder met veel licht- en geluidsfuncties.
Lengte over de buffers 44 cm.

Reinigingsfunctie en rijgeluid werken ook bij
analoog gebruik.
De bijbehorende sleepwielen ter vervanging zijn
leverbaar als accessoires onder nummer E132064.

idsdecoder

Voo

mfx/DCC-gelu
r het eerst met

€ 649,– *
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Durango & Silverton Railroad
6G

36820 D&S RR personenrijtuig
De Durango & Silverton Railroad, die in de bergen van
Colorado rijdt, is wereldberoemd. Dit traject werd door de
Denver & Rio Grande Railroad geëxploiteerd tot in de jaren
‚70, toen echter verkocht en voortgezet als enkel en alleen
toeristische spoorlijn. Hoewel het een smalspoorbaan
met een spoorbreedte van 3 voet (914 mm) is, doen de
voertuigen niet onder voor de Europese normaalspoorlocs en -wagens. Treinen met tot wel 10 van de bekende
oldtimer-rijtuigen zijn eerder regel dan uitzondering. Maar
deze wagens zijn er ook in een donkerrode en donkergroene
kleurstelling, vooral voor speciaal verkeer en historische
treinen. In dat geval hebben de donkerrode wagens behalve
een wagennummer ook nog een naam.
Model van oldtimer-personenrijtuig „Prospector” van de
Durango & Silverton Railroad in de donkerrode lak. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI. Deuren
die open kunnen, complete interieurinrichting. Metalen
wielstellen.
Lengte 49 cm.
€ 199,– *

6G

36821 D&S RR personenrijtuig
Model van oldtimer-personenrijtuig nr. 311 van de
Durango & Silverton Railroad in de nieuwe donkergroene
lak. Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI. Deuren die open kunnen, complete interieurinrichting. Metalen wielstellen.
Lengte 49 cm.
€ 199,– *
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Met de bijbehorende stoomlocomotief „Mogul”
20283, de wagens 36808 en 30261 kan een fraaie
trein van de Durango & Silverton Railroad worden
nagebouwd.

6HKEF8JG

20283 Durango & Silverton stoomloc Mogul
Model van een Amerikaanse oldtimer-stoomloc type
Mogul. Vormgeving in de uitvoering van museumspoorlijn
Durango & Silverton Railroad in de Rocky Mountains.
Alle aangedreven wielstellen worden door een krachtige
kogelgelagerde Bühler-motor aangedreven, antislipwielen.
Voorzien van een mfx/DCC-decoder met veel licht- en
geluidsfuncties. Rookgenerator met wielsynchrone
stoomuitstoot, cilinderstoom. Frontsein en rijgeluid werken
ook bij analoog gebruik. Veel gemonteerde details. Lengte
over de koppeling 67 cm.

Bijpassende wagens leverbaar onder nummers 36820
en 36821, evenals 36808 en 30261.
€ 1.290,– *
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Sets figuren
G

53009 Set figuren Oriënt-Express
Set bestaande uit vier figuren (zittende reizigers), die als
decoratie van de Oriënt-Express kunnen worden gebruikt.
€ 35,99 *

Afbeelding als voorbeeld.

G

53010 Set Amerikaanse figuren
Set bestaande uit vier figuren (zittende reizigers), die als
decoratie van Amerikaanse treinen en modelbanen kunnen
worden gebruikt.
€ 35,99 *

Afbeelding als voorbeeld.

G

53011 Set nostalgische figuren
Set bestaande uit vier figuren (zittende reizigers), die als
decoratie van nostalgische rijtuigen en modelbanen kunnen
worden gebruikt.
€ 35,99 *

Afbeelding als voorbeeld.
40

Museumwagen 2021
6G

41021 LGB museumwagen 2021
Model van een tweeassige gesloten goederenwagen in
de uitvoering van de huidige partner, de D
 ampfbahnroute
Sachsen. Bijbehorende kleurstelling en opschriften
uit tijdperk VI. De deuren aan de zijkant kunnen open.
Metalen wielstellen.
Lengte over de buffers 34 cm.

Eenmalige serie. Uitsluitend verkrijgbaar in de
Märklineum Store in Göppingen.
€ 145,– *
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Nieuwigheden 2020 – levering in 2021

31357 Personenrijtuig 2e klasse

31356 Personenrijtuig 2e klasse

30324 DR bagagewagen KD4

26817 Stoomlocomotief serie 99.72
42

26845 Stoomlocomotief 99 587

© Solveig Großer/RVSOE

23363 Motorwagentrein Kirnitzschtalbahn

33202 Personenrijtuig

40078 Gesloten goederenwagen

20782 M.T.V. Stoomlocomotief nr. 36
43

LGB Clubmodel 2021
60G

48574 Schuifwandwagen met koelapparaat
Model van een vierassige schuifwandwagen van de
Rhätische Bahn (RhB) met gemonteerd koelapparaat.
Natuurgetrouwe kleurstelling en opschrift uit tijdperk VI.
De schuifdeuren kunnen voorbeeldgetrouw worden
geopend en gesloten. Metalen schijfwielstellen.
Lengte over de buffers 62 cm.

Exclusief voor Clubleden.
Koelapparaat nieuwe constructie.
€ 239,– *
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Bulletin d’inscription ... Nu aanmelden...
✘ 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

Titre | Titel

Je règle ma cotisation annuelle de EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109,00
(état 2021) :
Mijn jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/USD 109,00 (stand 2021) betaal ik:

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 cicontre. 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 :

*Madame | *Mevrouw

*Date de naissance (JJ/MM/AAAA) | *Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)

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

*Rue, N° | *Straat, huisnummer

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 proposons 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 supplémentaire 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.

IBAN

*Complément d’adresse | *Adrestoevoeging

*Code postal | *Postcode

par l‘autorisation suivante de prélèvement automatique de mon compte :
door middel van de volgende machtiging:
(uniquement possible en DE, AT, BE, NL) | (alleen mogelijk in DE, AT, BE, NL)
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.

BIC

*Ville | *Plaats

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

Banque | bij bank

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

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)

*Pays | *Land

Téléphone | Telefoon

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

@ E-mail | @ E-mailadres

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:

*Rue, N° | *Straat, huisnummer

Langue de communication souhaitée | Gewenste communicatietaal
DE

EN

FR

NL

*Code postal | *Postcode

*Ville | *Plaats

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

Commande multi-trains | Meertreinbesturing

analogique | analoog

Voie étroite | Smalspoor

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 mogelijkheid uw lidmaatschapsbijdrage door middel van SEPA-incasso, stortingsbewijs, overschrijving
of creditcard te betalen.

Si mon compte ne dispose pas de la somme nécessaire à débiter, l’établissement bancaire ne peut
être tenu de procéder au recouvrement. | Mocht het saldo op mijn rekening onvoldoende zijn, is de
bank niet verplicht het bedrag over te maken.

Date | Datum

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 clubvoordelen 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 lidmaatschapsvoorwaarden 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.

Signature | Handtekening

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

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

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

Paiement par | Betaling door
carte de crédit | creditcard

Date | Datum

Signature | Handtekening

par le bordereau de versement que je recevrai avec la facture.
per stortingsformulier, dat ik bij de factuur ontvang.

NH 2021

n‘est possible qu‘avec inscription en ligne. | is alleen mogelijk met online registratie.

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 (Bundesdatenschutzgesetz). Voor zover u ons niet uitdrukkelijk uw instemming met de ontvangst van reclame meedeelt, 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

Domaine de validité

Toepassingsgebied

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

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

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

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

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

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

d‘informations conformément à l‘article 246 § 2 en liaison avec § 1 al. 1 et 2 de la loi d‘introduction au code
in combinatie met § 1 lid 1 en 2 EGBGB. Indien niets anders is bepaald, gelden deze voorwaarden – me
Droit deDroit
rétractation
Recht opRecht
wederopzegging
de rétractation
op wederopzegging
civil allemand (EGBGB). Sauf indication contraire, ces conditions, à l‘exception du droit de rétractation,
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délaiun
dedélai
quatorze
jours sans
indication
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De
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dagen vanaf
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Stuttgarter Strasse 55 – 57, 73033 Göppingen, inscrite au registre du commerce de Ulm, sous le numéro
73033 Göppingen, ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Ulm, HRB 530004. Zaakvoe

HRB
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Conditions d‘adhésion
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Betaling van de lidmaatschapsbijdrage, wijziging van de lidmaatschapsbijdrage
Le paiement
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complète
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prévues
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Voorbeeld-wederopzeggingsformulier
Voorbeeld-wederopzeggingsformulier
De betaling van uw lidmaatschapsbijdrage van momenteel EUR 79,95/CHF 129,90/USD 109,00 per jaar vind
an, s‘effectue selon le mode de paiement choisi par vous sur ce formulaire, par autorisation de prélèvement
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univoque
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:
univoque
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• Gebr.
& Cie. GmbH,
Club,
Stuttgarter
Straße 55
– 57, 73033
Göppingen,
Duitsland,
• Märklin
Gebr. Märklin
& Cie.LGB
GmbH,
LGB
Club, Stuttgarter
Straße
55 – 57,
73033 Göppingen,
Duitsland,
Nous nous réservons le droit d‘adapter le montant de la cotisation aux conditions économiques. En cas
Wij
behouden
ons voor,
de lidmaatschapsbijdrage aan economische veranderingen aan te passen. Bij
• Gebr.• Märklin
& Cie. GmbH,
Club,
Stuttgarter
Straße 55
– 57, 73033
Allemagne,
fax: +49 fax:
(0) 71
61(0)
/ 608-308,
e-mail:
club@lgb.de
Gebr. Märklin
& Cie. LGB
GmbH,
LGB
Club, Stuttgarter
Straße
55 – 57,Göppingen,
73033 Göppingen,
Allemagne,
+49
71 61 / 608-308,
e-mail: club@lgb.de
d‘augmentations de la cotisation, vous disposez d‘un droit de résiliation spécial..
verhogingen
van de
bijdrage
heeft u afgesloten
een bijzonder
recht op beëindiging.
fax : +49fax
(0): 71
/ 608-308,
e-mail : e-mail
club@lgb.de
+4961(0)
71 61 / 608-308,
: club@lgb.de
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(*) le contrat
conclu par
mespar
(nos)
(*)(nos)
soins(*)à soins
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(*)/ de levering
van de volgende
• présente,
Par la présente,
(nous) révoque
(révoquons)
(*) le contrat
conclu
mes

LGB Club
Postfach 9 60
73009 Göppingen
Allemagne / Duitsland

RÉPONSE / ANTWOORD

momentmoment
auquel
vous
nous
informés
de l’exercice
de votrede
droit
dedroit
révocation
concernant
ce
Paiement
devous
laavez
cotisation
modification
de
la cotisation
auquel
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informés
de
l’exercice
votre
de révocation
concernant
ce

Droit
de
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des
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suivantes
(*) / de la
des prestations
suivantes
(*)
de
l’achat
des marchandises
suivantes
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•
•
•
•
•
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Het lidmaatschap wordt automatisch met weer een jaar verlengd, indien het niet met inachtneming van
Commandées
le (*)/reçues
le (*) le (*)
• Commandées
le (*)/reçues
• Naam
de verbruiker(s)
• van
Naam
van de verbruiker(s)
semaines avant la fin de votre adhésion annuelle personnelle au club.
termijn van 6 weken voor het einde van uw persoonlijke clubjaar schriftelijk wordt beëindigd..
Nom• du/des
Nom consommateur(s)
du/des consommateur(s)
• Adres
de verbruiker(s)
• van
Adres
van de verbruiker(s)
Adresse
du/des
consommateur(s)
En
cas d‘augmentation
de la cotisation et/ou de modifications des conditions d‘adhésion, vous disposez • Handtekening
Invan
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van de
• Adresse
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verbruiker(s)
(alleen bij
mededeling
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vanvan
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droitconsommateur(s)
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spécial,
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cas de
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papier)
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van 3 weken na de ontvangst van de mededeling over de verhoging van de bijdrage resp. de wijziging
Date• Date
(*) Het niet
vanniet
toepassing
zijnde doorstrepen.
(*) Het
van toepassing
zijnde doorstrepen.
conditions d‘adhésion.
de lidmaatschapsvoorwaarden.

(*) Prière
bifferdelesbiffer
mentions
inutiles inutiles
(*)de
Prière
les mentions
Sous réserve du droit de résiliation pour cas de force majeure.

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

Het recht op beëindiging om een belangrijke reden blijft voorbehouden.
In de Verenigde Staten gelden de wettelijke voorschriften.
Slotbepalingen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inexécutables.

komt.

LGB Club
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 buitenspoorbaan met anderen delen en gebruikmaken van allerlei andere voordelen.
Voor een jaarbijdrage van EUR 79,95/CHF 109,95/US $ 109.00 (stand 2021)
profiteert u van de volgende clubvoordelen.
4 x per jaar de LGB Depesche
Op 64 pagina’s 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 exclusief 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 de hoogtepunten van het LGB-modelbaanjaar in bewegende beelden, als
exclusieve Club-download verkrijgbaar.
Catalogus
De jaarlijks verkrijgbare hoofdcatalogus ontvangen Clubleden gratis via de
gespecialiseerde verkopers.
Vroegtijdige informatie
over de Märklin-nieuwigheden - vooraf via een downloadlink en daarna
als gedrukte versie bij de Clubpost gevoegd.
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 behoren onder andere het Miniatur Wunderland in Hamburg, het

Hans-Peter Porsche TraumWerk in Anger en het DB Museum (Neurenberg,
Koblenz, Halle). Bovendien heeft uw persoonlijke lidmaatschapskaart
bestelfunctionaliteit voor alle in de club aangeboden exclusieve producten.

Depesche
€ 7,50 (D),
€ 7,50 (A),
CHF 13,50
(CH), $ 15,00
(US)

Gratis verzending in de Online Shopverzending
Onze Online Shop biedt de leden gratis verzending binnen Duitsland.

WWW.LGB
.DE

DAS M AGA
ZIN

Clubreizen*
Tijdens de aangeboden Clubreizen door fantastische landschappen en
naar bijzondere bestemmingen beleeft u uw hobby op een bijzondere
manier. Clubleden krijgen korting.
* Afhankelijk van beschikbaarheid

FÜR LGB
FRE UN DE

AUSGABE

4/2020

Klein welkomstgeschenk
voor elk nieuw lid - laat u verrassen.
Tegoedbon ter gelegenheid van uw verjaardag
Voor hun verjaardag ontvangen Clubleden via de mail een tegoedbon,
die in de Online Shop kan worden besteed.
Als u in een lidmaatschap in de LGB Club geïnteresseerd bent,
wendt u zich a.u.b. tot:
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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 NH 2021 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.

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, wijzigingen voorbehouden.
Afhankelijk van de beschikbaarheid.
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Artikelnummers/Pictogrammen
Art. nr.

Blz.

Prijs €*

Art. nr.

Blz.

Prijs €*

20283

39

1.290,–

36600

30

359,–

20753

3

399,–

36601

31

369,–

21580

26

819,–

36602

32

369,–

21581

28

379,–

36603

33

379,–

21582

29

819,–

36604

35

369,–

21671

6

649,–

36605

34

399,–

21672

37

649,–

36658

14

699,–

22040

16

1.040,–

36820

38

199,–

23407

13

1.090,–

36821

38

199,–

26600

8

3.590,–

41021

41

145,–

26602

10

3.590,–

41411

3

129,–

27632

36

579,–

43814

14

159,–

30341

12

199,–

45925

18

249,–

30342

12

199,–

48574

20/44

239,–

30560

22

199,–

49501

2

54,99

32356

4

269,–

53009

40

35,99

33672

19

439,–

53010

40

35,99

36021

5

149,–

53011

40

35,99

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

K DCC-decoder
F
E
B Stoomgenerator
A Stoomgenerator. Functie schakelbaar.
8 Gepulseerde rookgenerator
J Antislipbanden
0 LGB Clubmodel
1– 6
Sound

Met verlichting

Tijdperk I
Tijdperk II
Tijdperk III
Tijdperk IV
Tijdperk V
Tijdperk VI

* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend aanbevolen verkoopsprijzen.

Leeftijdsaanduidingen en waarschuwingen
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.

G
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Alleen voor volwassenen.

1835 – 1920
1920 – 1945
1945 – 1968
1968 – 1990
1990 – 2006
2006 – tot heden

2021

37

17 tot 19 september2021
2021 in Göppingen
17.-19.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany
www.lgb.de
Service:
Telefon: +49 (0) 71 61 / 608 222
E-Mail: service@maerklin.de
Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven van prijs, gegevens
en maten onder voorbehoud. Vergissingen en
drukfouten onder voorbehoud.
Bij de afbeeldingen gaat het deels om handmonsters, retoucheringen en renderings.
De serieproductie kan in detail van de
betreffende modellen afwijken.
* Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend aanbevolen verkoopprijzen. 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.
358 284 – 01 2021

Nu in uw agenda noteren!
Alles rondom het grote en het kleine spoor,
spel en plezier – en dat drie dagen lang!
Het mega-evenement voor het hele gezin in
Göppingen. Meer informatie op www.maerklin.de

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.
© 2021 Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Images:
Blz. 5 - 2021 Envato Elements Pty Ltd

Bezoek ons op:
www.facebook.com/lgb

Märklin voldoet aan de eisen van een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001. Dit wordt
regelmatig gecontroleerd en gecertificeerd door
TÜV Süd. U hebt daardoor de zekerheid dat u een
kwaliteitsproduct van deze gecertificeerde firma koopt.

