Formulier T-016

Aanvraag pre-keuring slalomwagen 2020

9/02/2020

1. Gegevens aanvrager
Naam:

..................................................................................................................................................................................................

Adres:

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Tel.:

......................................

GSM:

..............................

e-mail:

....................................................................................................

Fax.:

..............................................................

VAS vergunningsnummer:

...............................

2. Voertuig
Merk:

...........................................................

Chassisnummer/zegelnummer :
Pre-keuring

Type:

.......................................................

............................................. Cilinderinhoud.:

Vervallen sinds:

..........................................................

.................

Nog geldig tot:

In geval van divisie 1, laatste datum controle automobielinspectie:

Bouwjaar:

........................

Nr.-plaat:

........................

.....................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Keuring
Ik wens een pre-keuring voor

Discipline
Voertuig van



Slalom
Divisie 1
Divisie 3

Divisie 2
Divisie 4

Nieuwe keuring (= nog niet in het bezit van een attest voor competitievoertuigen
Herkeuring
In het bezit van een attest voor competitievoertuigen met nr.
Wijziging van eigenaar van het voertuig
In het bezit van een attest voor competitievoertuigen met nr.

................................................
................................................

4. Keuringsdata en -locaties
22-02
Garage VJB Motors
Prinsbisschopsingel
3500 Hasselt
04-04
Banden J. Laudus
St. Maurusweg 35
3300 Tienen

29-02
Banden J. Laudus
St. Maurusweg 35
3300 Tienen
16-05
Banden J. Laudus
St. Maurusweg 35
3300 Tienen

14-03
Garage Dirk Thienpont
Hundelgemsestwg 192
9820 Merelbeke

5. Details keuringsdata
Ik wens een pre-keuring op

22.02
14.03
16.05
29.02
04.04
De pre-keuring gaat door van 9 tot 12 uur. Afhankelijk van het aantal aangeboden wagens kan er in de namiddag gekeurd worden.. Ik geef de
voorkeur om de wagen te laten keuren om
uur. Deze uurregeling is eveneens afhankelijk van het aantal aangeboden wagens.
De aanvrager neemt nota van het feit dat een pre-keuring 15 EUR kost, te betalen op het moment dat de pre-keuring wordt uitgevoerd. Bij
afwezigheid op de gereserveerde datum blijven de voorziene kosten ten laste van de aanvrager, zelfs als de pre-keuring niet werd uitgevoerd.
Datum aanvraag:

.....................................................................................

Formulier minstens 10 dagen vóór de gewenste keuringsdatum te bezorgen aan Herman Oliviers:

Verstuur mail

Fax 016-63 53 14 of het elektronisch ingevulde formulier opslaan en daarna per mail versturen aan herman.o@telenet.be
Aanvraag ontvangen op
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Definitief uur keuring

Uur van aanvraag
Bevestigd op

Keuring uitgevoerd op

Betaling
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