vzw Mini Club Limburg Belgium
postadres: Burg. Schiepersstraat 14
3770 Riemst

Mini Club Limburg Belgium samen met BFOV.
De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw, BFOV, heeft als doelstelling om de belangen van eigenaars van oude
voertuigen op een efficiënte manier te verdedigen. De vereniging is voortgevloeid uit een initiatief uit de jaren 80
waarbij allerhande oldtimer clubs samen kwamen om onder andere gezamenlijke problemen en uitdagingen met elkaar
te bespreken zoals technische keuringen etc.
De BFOV heeft niet alleen voordelen voor de clubs die zich erbij aansluiten, maar meer nog voor de leden van die clubs:
Een aantal voordelen en mogelijkheden voor de leden van de Mini club:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oldtimer verzekering mogelijk via BFOV en Marsh aan zeer goedkope tarieven en vele additionele voordelen.
( standaard tarief ± € 75.00/jaar )
Classic car verzekering mogelijk voor Mini’s die niet oldtimer zijn ( – 25 jaar ) + ook een Touring Wegenhulp
inbegrepen aan zeer goedkope tarieven. ( prijs op aanvraag )
Touring Wegenhulp mogelijk via BFOV en Marsh. ( zit standaard in de oldtimer verzekering ) + uitbreiding
Europa mogelijk. ( tegen kleine meerprijs )
Omnium verzekering mogelijk via BFOV en Marsh + taxatie mogelijk om de waarde van het voertuig te bepalen.
Gratis magazine “Retro Classic News” ( 4x per jaar ) met informatie over beurzen, evenementen, wetgeving,
materiaal te koop, kortingskaarten..... en meer, deze worden thuis gestuurd met de post.
BFOV lidmaatschap kaart waarmee je kortingen kan bekomen op evenementen, oldtimerbeurzen en bij diverse
handelaren van bijvoorbeeld motorolie, banden, onderdelen....
Kortingen bij BFOV organisaties en partners zoals Touring, Autoglas deze plaatsen een nieuwe vooruit in de
Mini tegen tot 30 % korting, oldtimer opleidingen aan verminderde tarieven.....
Administratieve bijstand bij problemen met keuring, inschrijving van het voertuig, buitenlandse voertuigen, DIV
en nummerplaten .....
Service voor het verkrijgen van nieuwe auto-documenten: indien je een Mini koopt zonder documenten of
indien deze verloren zijn gegaan kunnen zij hiervoor zorgen.
Nieuwsletter via email indien gewenst.
Taxatie en identificatie verslag mogelijk door professionele expert via BFOV aan scherpe prijzen.
Rally-pass te verkrijgen om aan regelmatigheids-wedstrijden te kunnen deelnemen.
Bij enige problemen kun je contact opnemen met de bevoegde persoon en wordt je onmiddellijk geholpen met
een prima service

Kijk ook eens op http://www.bfov-fbva.be voor meer informatie.
(Met dank aan Nick om een samenvatting te maken)

Mini Club Limburg Belgium heeft zich per 1 januari 2016 aangesloten , club leden kunnen profiteren en BFOV lid worden
via de website: http://www.bfov-fbva.be en dan “clubs” selecteren in het menu en zoeken op Mini.
Tijdens onze algemene jaarvergadering is er ook de mogelijkheid tot inschrijven, en natuurlijk via onze vernieuwde
website www.miniclublimburg.be verder kijk je bij “BFOV”.
•
•

Leden die zich willen aansluiten bij het BFOV betalen € 7.50 euro extra per jaar en het jaarlijkse lidmaatschap
van € 12.50. De club ontvangt van de BFOV voor ieder aangesloten lid een factuur.
Mensen die willen lid worden van BFOV en nog geen lid van onze club betalen de € 20 (€ 12.50 + € 7.50) en
eenmalig € 7.50 administratie kosten (hiervoor ontvangt het nieuwe lid een welkom pakket)
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De club is bezig om de documenten te verkrijgen die noodzakelijk zijn voor de inschrijving zodat wij zo snel mogelijk
actief zijn met deze procedure.
Met vriendelijke groeten

Nick Swinnen
BFOV en leden verantwoordelijke
nick@miniclublimburg.be
www.miniclublimburg.be
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