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WIE ZIJN WIJ?
De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw (BFOV) is een erkende organisatie die ijvert voor het behoud, de
bescherming en de promotie van oude voertuigen en de cultuur die hieraan gelinkt kan worden.
Het promoten van goed onderhouden rollend materiaal en alle toebehoren op een historisch verantwoorde manier,
het bewaren en archiveren van documenten, folders en gerelateerde technische verslagen is een taak die de BFOV
ter harte neemt. Het zijn onze nakomelingen die de vruchten zullen kunnen plukken van de richtlijnen, normen en
instructies die de BFOV voorstelt.
De oude voertuigen moeten op een verantwoorde manier gebruikt worden. Dit streven wij na door te pleiten voor een
aangepaste wetgeving, de aanpassing van bepaalde politieke ideeën, of door specifieke acties op touw te zetten met de steun van de nationale en
internationale overheden.
De promotie van het rollend historisch patrimonium en aanverwanten, gebeurt door middel van communicatie, de organisatie van evenementen,
forums en nationale seminaries.
De BFOV verdedigt de belangen van de liefhebbers van historische voertuigen bij de Belgische overheden, zowel op federaal, regionaal als
gemeentelijk niveau. De BFOV beschermt het industrieel erfgoed, daar waar de historische voertuigen bij betrokken zijn.
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WIE BEN JIJ?
De BFOV werd opgericht als een federatie van clubs. Het zijn die clubs die bij ons lid zijn en lidgeld betalen. En het zijn dan ook de leden van die
clubs die kunnen genieten van een 100% dienstverlening en een reeks extra voordelen in vergelijking met andere oldtimerliefhebbers.
Omdat we de andere liefhebbers niet in de kou willen laten staan en ook willen verder helpen, hebben we ervoor gekozen om hen de mogelijkheid te
bieden eveneens van onze diensten gebruik te maken. Er zijn echter verschillen in zowel de prijs als in de voordelen.
Dit wordt duidelijk in het overzicht op de volgende pagina.
Ben je nog geen lid van een club en stel je vast dat dit alleen maar voordelen heeft?
Ga naar www.bfov-fbva.be, rubriek ‘clubs’, en misschien vind je daar wel de club waar je je thuis voelt!
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INDIVIDUAL BFOV

SUPPORTER BFOV

FULL CLUB MEMBER BFOV

No Card

Zijn personen die lid zijn van een club die
aangesloten is bij onze federatie. Deze leden
hebben recht op :

Zijn personen die geen lid zijn van een club
maar die op de hoogte wensen te blijven
van alle relevante informatie en hiervoor een
abonnement onderschrijven aan 27,50 Eur/jaar

Zijn personen die geen lid zijn van een club
noch Supporter zijn van de BFOV. Zij hebben
recht op :

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

lidkaart BFOV
gratis Magazine Retro Classic News
gratis advies met prioritaire behandeling
goedkoopste tarieven voor betalende diensten (*)
alle mailings ( E-newsletters, ...)
onderschrijven van onze verzekeringsproducten aan het voordeeligste tarief
• alle kortingen die aangeboden worden door
de BFOV en haar partners
• toegang tot het ledenportaal via de website
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lidkaart BFOV
Abonnement magazine Retro Classic News
gratis advies met prioritaire behandeling
goedkopere tarieven voor betalende diensten (*)
alle mailings (E-newsletters,....)
onderschrijven van onze verzekeringsproducten mits bijpremie van 50 Eur;
• alle kortingen die aangeboden worden door
de BFOV en haar partners
• toegang tot het ledenportaal via de website

gratis advies zonder prioritaire behandeling
duurste tarieven voor betalende diensten (*)
beperkt aantal mailings (e-mailings)
toegang tot het ledenportaal via de website

(*) zie rubriek services

DIENSTVERLENING
INFO & ADVIES
De juiste informatie bekomen is heel belangrijk. Indien je contact neemt met onze diensten ontvang je niet alleen een correct antwoord maar word
je ook verder geholpen bij eventuele problemen met de inschrijving, de keuring, de verzekering, ... van je geliefde oldtimer.
Het basisadvies is gratis.
Hierna volgen een aantal diensten die al dan niet betalend zijn en waar uiteraard een onderscheid gemaakt wordt in de tarieven al naargelang uw
status bij onze federatie. (Full Club Member, Supporter of Individual)
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DIENSTVERLENING
Dossier: Voertuig zonder documenten (alle voertuigen behalve bromfietsen)
De BFOV kan u helpen om voertuigen te regulariseren waarvan de boorddocumenten verloren zijn of waarvoor er nooit boorddocumenten
uitgereikt werden. Opgelet: bromfietsen die origineel sneller rijden dan 45 km/u dienen geregulariseerd te worden als motorfiets. De BFOV
onderhandelt en volgt uw dossier op van A tot Z bij de betrokken overheid.
TARIEF
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FULL CLUB MEMBER

SUPPORTER BFOV

INDIVIDUAL

250,00 EUR

300,00 EUR

400,00 EUR

Dossier: Bromfietsen (max 45km/u) zonder documenten
De oldtimerbromfietsen dienen ook voorzien te worden van een nummerplaat. De BFOV heeft bij de overheid
een typeprocedure onderhandeld om deze bromfietsen zonder papieren met zo weinig mogelijk administratieve
rompslomp te regulariseren.
TARIEF
FULL CLUB MEMBER

SUPPORTER BFOV

INDIVIDUAL

30,00 EUR

40,00 EUR

50,00 EUR
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BFOV Identificatiefiche
De BFOV ID Card wordt gebruikt om:
•
•
•
•
•
•
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de historiek van een oldtimer te kunnen opsporen en opvolgen en te behouden voor de volgende
generaties;
de oldtimer voor eens en voor altijd te registreren als deel van het industrieel erfgoed in een database
beheerd door de BFOV.
de oldtimer te registreren om voor administratieve doeleinden, teneinde over de juiste informatie
te beschikken voor haar lobbywerk naar de Belgische overheden, zowel op federaal, regionaal en
gemeentelijk vlak.
de nieuwe eigenaars te helpen bij verlies van de boorddocumenten
de nieuwe eigenaars te informeren aangaande de eventuele wijzigingen die het voertuig in de loop
der jaren zou ondergaan hebben.
deel te nemen aan rally’s, georganiseerd onder het vaandel van de BFOV

FULL CLUB MEMBER

SUPPORTER BFOV

INDIVIDUAL

150,00 EUR

175,00 EUR

200,00 EUR

FIVA Identity Card
De FIVA Identity Card wordt gebruikt om:
• een internationale erkenning te bekomen bij de FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens)
• deelnemen aan rally’s onder het vaandel van de FIVA
• deelnemen aan rally’s, georganiseerd onder het vaandel van FIVA
TARIEF
FULL CLUB MEMBER

SUPPORTER BFOV

INDIVIDUAL

250,00 EUR

300,00 EUR

400,00 EUR
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BFOV Rally Pass
De BFOV Rally Pass is een verplichte aanvullende verzekering, voor zowel de piloot als de copiloot, die deelneemt
aan een door de BFOV goedgekeurde regularity rally (zie kalender Historische rally’s op onze website). Deze
aanvullende verzekering is geldig voor 12 kalendermaanden.
TARIEF
FULL CLUB MEMBER
30,00 EUR

SUPPORTER BFOV
40,00 EUR

INDIVIDUAL
50,00 EUR

SP
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PARTNERS
De BFOV staat niet alleen voor correct advies maar ze gaat tevens op zoek naar partners die voordelen kunnen aanbieden aan onze
oldtimerliefhebbers. Nieuwe voordelen worden steeds aangekondigd via onze diverse publicaties.

THE CLASSIC CAR INSURANCE® @ MARSH NV
Sinds 1994 werken we samen met de verzekeringsmakelaar MARSH. Er werden verschillende producten op maat ontwikkeld voor de oldtimers en
haar eigenaars. Zo bieden we elke mogelijke waarborg aan zoals deze bestaat voor moderne voertuigen (BA-verzekering inclusief pechverhelping,
Omnium, Rechtsbijstand, ...).
Elke oldtimerliefhebber kan genieten van een reeks zeer interessante tarieven voor verschillende Affinity producten.
Raadpleeg onze verzekeringsfolder of neem een kijkje op onze website www.bfov-fbva.be rubriek ‘Verzekeringen’
Voorbeeld:
Een oldtimer van +40 jaar verzeker je al voor 70 EURO (BA + PECHVERHELPING INBEGREPEN)
Een oldtimer van bv 15.000 Euro waarde verzeker je al in VOLLEDIGE OMNIUM voor 150 EURO
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THE CLASSIC ASSISTANCE® @ TOURING
Pech onderweg? Een oldtimer achterlaten op de openbare weg is vandaag de dag niet aan te raden. Daarom heeft de BFOV samen met
TOURING een bijstand tot stand gebracht ingeval van pech of ongeval. Kan het voertuig ter plaatse niet hersteld worden dan wordt het samen met
de inzittenden terug naar huis gebracht. Deze service is geldig in België en tot 300 km buiten de grenzen.
Deze dienst is automatisch inbegrepen in de BA-verzekering die afgesloten wordt via MARSH NV en kan dus niet afzonderlijk onderschreven
worden.
Als optie is er een uitbreiding voorzien voor gans Europa, met of zonder vervangwagen.
Raadpleeg de voorwaarden in onze verzekeringsfolder of neem een kijkje op onze website www.bfov-fbva.be rubriek ‘Verzekeringen’
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Bij de volgende partners bekomt u automatisch korting op vertoon van uw lidkaart (Full Club Member en Supporter)
Een museumbezoek met de familie plannen?

BFOV @ AUTOWORLD
Op vertoon van uw lidkaart bekomt u 1 tot 2 EUR korting op de toegang bij Autoworld.
www.autoworld.be

BFOV @ MAHYMOBILES
Op vertoon van uw lidkaart bekomt u 1 tot 2 EUR korting op de toegang bij Mahymobiles
www.mahymobiles.be

13

BFOV @ QTEAM
Nieuwe banden nodig voor uw oldtimer of modern voertuig? Oude originele bandenmaat niet meer te vinden.
QTEAM weet raad en biedt bovendien de beste voorwaarden en service aan op vertoon van uw lidkaart.
www.qteam.be
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BFOV @ EXPERTISE

€

Een expertise laten uitvoeren van uw oldtimer vergt mensen met de nodige kennis. De BFOV heeft een team van experten samengesteld die allen
gespecialiseerd zijn in oldtimers. Op vertoon van uw lidkaart kan u genieten van het unieke basistarief van dat bepaald werd door de BFOV.
www.bfov-fbva.be rubriek 'Verzekeringen - Experten'
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BFOV @ EXHIBITIONS
De BFOV vind een rechtstreeks contact met de liefhebbers heel belangrijk. Daarom is ze geregeld aanwezig
op beurzen. Er zijn afspraken met verschillende organisatoren om een korting toe te staan op de toegangsprijs
op vertoon van uw lidkaart en/of bij online bestelling van uw tickets. De kortingen die van toepassing zijn per
beurs worden steeds aangekondigd via onze diverse communicatiekanalen.

BFOV @ AMBASSADORS
De BFOV heeft het geluk te kunnen rekenen op verschillende vrijwilligers die als ambassador van BFOV
optreden. Deze ambassadors zijn vaak aanwezig op clubevenementen of kleinere regionale beurzen waar zij
een standje hebben.
Zij zijn zo’n beetje de ‘eerste hulp’ voor u indien u vragen heeft of een probleem bent tegengekomen.
En als zij je niet kunnen helpen? Dan wordt jouw vraag per kerende naar het secretariaat doorgestuurd.
In het magazine Retro Classic News vind je vanaf dit jaar de kalender van de activiteiten waar je één van onze
ambassadors mag verwachten.
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BFOV @ PROFESSIONALS
Ook de professionals zijn niet meer weg te denken in onze hobby. De BFOV biedt aan de professionelen een
mogelijkheid om publiciteit te plaatsen via de website en/of het magazine. Vraag na welke kortingen of voordelen
zij bieden aan jou als lid van BFOV.

MEMBER 2019
Property of BFOV-FBVA, www.bfov-fbva.be

We werken dagdagelijks aan het uitbreiden van ons netwerk van oldtimerspecialisten waar je met een gerust hart
je oldtimer kan laten onderhouden of herstellen.

Zoek je gespecialiseerde hulp of een specifiek product, raadpleeg onze website:
www.bfov.be/index.php/specialisten/zoek-een-specialist
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BFOV @ OLDTIMER QUALIFIED SPECIALISTEN
Wat is daar dan zo bijzonder aan?
Deze specialisten hebben verklaard dat zij BFOV extra willen ondersteunen, niet alleen op financieel vlak maar ook op gebied van advies, hulp
en het aanbrengen van voorstellen ter bevordering van het gebruik en genot met onze oldtimers. Vooraleer het
kwaliteitslabel ‘Oldtimer Qualified’ te bekomen, dienen deze specialisten te voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Je vindt hen eveneens terug op onze website, rubriek Specialisten > Oldtimer Qualified en je herkent ze aan het
bordje dat in hun zaak hangt of aan het speciale logo dat op hun website staat.

BFOV @ EXCLUSIVE PARTNER
Deze partners leveren, in ruil voor de exclusieve promotie van hun product bij BFOV, een aanzienlijke financiële bijdrage aan onze federatie. Ook bij
hen staat het behoud van onze oldtimers op de eerste plaats en zij zullen onze leden graag verder helpen waar mogelijk.
Net zoals de Oldtimer Qualified members dienen zij te voldoen aan bepaalde voorwaarden. We houden je op de hoogte van eventuele speciale acties
met ledenvoordeel die zij organiseren.
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BFOV @ SOCIAL MEDIA
BFOV is aanwezig op Facebook en heeft haar eigen YouTube kanaal. Breng ons een bezoekje en ‘like’ onze
pagina!

WWW.BFOV-FBVA.BE
Op onze website vind je heel wat correcte informatie die regelmatig bijgewerkt wordt. We raden je dan ook aan om geregeld de homepage te
raadplegen om de laatste nieuwtjes te lezen.
Onder de verschillende rubrieken vind je waarschijnlijk het antwoord op je vraag. Is dat niet zo, dan is er ons secretariaat dat telefonisch of via email
alle dagen van de week tijdens de kantooruren te bereiken is. En moeten zij het antwoord schuldig blijven, dan wordt er contact opgenomen met
specialisten ter zake.
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Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw
Regus Business Center
Pastoor Cooremansstraat 3
1702 Groot-Bijgaarden
sec@bfov-fbva.be
www.bfov-fbva.be

