
 
Siège social : Le Tombois, 21 – 6500 Thirimont 

N° 810.895.155 

 

 

INDIEN JE EEN CLUB ZOEKT :  

- zonder pretentie ; 

- met vrienden die de Solex waarderen; 

- die technische raadgevingen geeft voor je Solex ; 

- om deel te nemen aan uitstappen in alle hoeken van België ;  

 - om deel te nemen aan een week vakantie in Frankrijk of elders ;  

 - om reserve onderdelen te vinden voor je Solex ; 

 - om een verzekering te bekomen zonder uitsluiting en aan een vriendenprijs ... 

SLUIT AAN BIJ DE B.SOLEX CLUB ! 

 

AANSLUITINGSVOORWAARDEN : 

Inschrijving : lidgeld 20 € per jaar, te storten op rekening van de club nr BE07 2100 1679 2166, met als 

mededeling  “je volledige gegevens, nieuw lid” 

 

TE WETEN  : 

1) Alle nieuwe leden die hun aansluiting betalen na 1 oktober zullen beschouwd worden als lid, zowel voor het 

lopende jaar als voor het volgend jaar. Vanaf de aansluiting, ontvang je een lidkaart, de aktiviteiten 

georganiseerd door de club alsook het jaarlijks magazine dat  jullie in staat stellen de voorbije evenementen 

van de club te bekijken , verteld door de leden. 

2) Je aansluiting geeft ook recht op een verzekering aan verminderde prijs, waarvan je de inlichtingen hierna 

zult vinden. Deze verzekering is uitsluitend gereserveerd voor de leden die in orde zijn met hun lidgeld voor 

het lopende jaar. 

3) Jonger dan 20 jaar, de aansluiting aan de club en de deelname aan de uitstappen is gratis. Het volstaat dus 

het inschrijvingsformulier in te vullen en terug te sturen aan de club. Als je nog lid wil blijven na je 20
ste

 volg 

dan dezelfde werkwijze als de andere leden. Een verzekering is vanzelfsprekend verplicht. 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Ingevuld terug te sturen naar : 

 de penningmeester Nicole PETIT, rue Le Tombois 21 – 6500 Thirimont, petitsonic@gmail.com 

 of de secretaris Freddy HEUCHON. freddysolex@gmail.com 

 

NAAM                                 VOORNAAM 

 

GEBOORTEDATUM 

 

ADRES 

 

POSTCODE  PLAATS    LAND 

 

TEL./GSM (*)      E-MAIL (*) 

 

(*) facultatief 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VERZEKERING 

Sinds enkele jaren, heeft de verzekeraar Patrick Herbay, lid van onze club, een voordelige prijs aangeboden om onze 

Solex te verzekeren. Deze verzekering bied je de mogelijkheid om steeds je Solex te gebruiken en heeft geen 

beperkingen.  

Om te genieten van deze verzekering, volstaat het je lidgeld van 20 € te betalen op de rekening van de club nr BE07 

2100 1679 2166 en vervolgens contact op te nemen met Patrick Herbay. 

 

OPMERKINGEN 

1) De verzekeraar int geen lidgeld van de club; 

2) Het is vanzelfsprekend indien je verzekerd wilt blijven aan onze voorwaarden, je jaarlijks je lidgeld moet 

vernieuwen. En dit uit eerlijkheid tegenover de verzekeraar, de club en alle leden ; 

3) Er is geen enkele verplichting deze verzekering te nemen, mocht je eventueel een gunstigere verzekering 

vinden, maar vergeet niet een verzekering voor je Solex is verplicht. 

 

GEGEVENS VAN DE VERZEKERAAR 

Adres : Patrick HERBAY, Chemin des Carriers, 18, 1370 SAINT-REMY-GEEST 

 

E-mail : patrick.herbay@portima.be  

 

Telefoon : 0032(0)10 81 29 29  Fax : 0032(0)10 81 38 52  

  

 


