
BMW Klassieke Autoclub Nederland is er voor liefhebbers en 

eigenaren van alle BMW automobielen die de status klassiek 

of semi klassiek hebben bereikt. Dat betekent dat er ruimte is 

voor alle eigenaren van en geïnteresseerden in klassieke 

BMW's met een leeftijd van ± 25 jaar en ouder, maar ook 

voor modellen die al bij de introductie alle kenmerken van 

een toekomstig klassiek model in zich hebben. Voorbeeld is 

de Z1 en zijn opvolgers, zoals de Z3 en Z4 en zie je de Z8 al 

meerijden bij BMW Klassieke Autoclub, evenals andere 

modellen die als zeldzaam zijn aan te merken. 

Er is ook plaats voor aan BMW gelieerde automerken, zoals 

Bristol, Glas, EMW, Frazer Nash en Veritas in onze club. De 

leden kunnen deelnemen aan bijeenkomsten en ritten, die 

vooral gezellig moeten zijn. 

Als door BMW erkende club zijn wij ook aangesloten bij de 

BCNL (BMW Clubs Nederland) en in Europees verband bij 

de BCE (BMW Club Europa). 

Op onze website is informatie te vinden over verschillende 

evenementen en modellen vanaf de 1e productielijn. Hebt u 

interesse in onze club, dan kunt u onze brochure 

downloaden, die is te vinden op onze website. Daar kunt u 

zich ook inschrijven als lid (zonder inschrijfkosten) 

BMW Klassieke Autoclub Nederland 
www.bmwklassiek.nl 

E-mail: info@bmwklassiek.nl 

 
Aangesloten bij: 
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INSCHRIJFFORMULIER 
 

De contributie bedraagt € 60,=/kalenderjaar 
Er is geen inschrijfgeld verschuldigd! 
Contributie te voldoen op: 
IBAN: NL24 INGB 0009 3875 39  t.n.v. Penningmeester BMW Klassieke Autoclub 
Nederland. Na bevestiging van ontvangst, door de penningmeester, bent u officieel 
ingeschreven. Opzegging v.h. lidmaatschap dient u schriftelijk 1 maand voor het 
nieuwe kalenderjaar op te sturen naar het secretariaat. 
 
Persoonsgegevens 

Voornaam  

Achternaam  

Geboortedatum  

Beroep  

 
Partner 

Voornaam  

Achternaam  

Geboortedatum  

 
Adresgegevens 

Adres  

Postcode                                         Plaats: 

Tel. privé                                         Mobiel: 

Tel. zakelijk                                          

e-mailadres                                         Homepage: 

 
Gegevens auto 

Merk en type                                         Bouwjaar: 

Kenteken                                         Chassisnr.: 

 
S.v.p. duidelijk aankruisen wat van toepassing is: 

Mijn naam mag worden vermeld op de ledenlijst    □ JA □ NEE 
Mijn voertuiggegevens mogen aan leden bekend gemaakt worden  □ JA □ NEE 
Ik wil incidenteel ondersteuning bieden op evenementen    □ JA □ NEE 
Ik heb bestuurlijke ambities, bel me eens      □ JA □ NEE 
Ik wil mijn BMW beschikbaar stellen op beurzen en evenementen   □ JA □ NEE 
 
Stuur het ingevulde aanmeldingsformulier a.u.b. naar het volgende adres: 
Secretariaat BMW Klassieke Autoclub Nederland 
Heikantsestraat 56, 4841 ES  Prinsenbeek 
 
Of via e-mail naar:     Inschrijven kan ook via Internet 
E-mail: secretaris@bmwklassiek.nl   Website: www.bmwklassiek.nl  
 
 
Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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