Rover Owners’ Club Holland
Opgericht 20 juni 1971
Koninklijke goedkeuring 5 december 1974
Medeoprichter FEHAC.
Geacht ROCH lid,

ROCH najaar taxatie dag bij
Garagebedrijf Smink.
Zoals bekend is op verzoek van Garagebedrijf Smink de jaarlijkse voorjaar taxatie dag te
Hooglanderveen vanwege een piek aan activiteiten omstreeks die periode, na het najaar
verplaatst.
Maar nu is het toch weer zover, al vele jaren een traditie, de ROCH Taxatie dag bij
Garagebedrijf Smink, de Rover specialist, op zaterdag 21 september 2019 aan de Van
Tuyllstraat, 3829 AD Hooglanderveen, aanvang 10:00 uur.

De taxaties zullen worden uitgevoerd door Rob Hafkamp voor het speciale clubtarief van €
95,00 all-in per taxatie. Hafkamp taxaties schenkt de helft van die € 95,00 aan de ROCH.
Zo snijdt het mes aan twee kanten, u kunt terecht voor een gereduceerd tarief terecht voor
(her)taxaties en uw club kan daarmee extra sparen voor het 50 jarige lustrum en Europese
Rover treffen dat samenvalt met ons 50 jarige bestaan.
Opgeven voor de taxatie dag kan via evenementen@roverclub.nl Natuurlijk mag telefonisch
via Hans Plas (06 54 66 89 66) of schriftelijk opgeven ook. Heeft u een voorkeur tijdstip, laat
het ons dan weten, we zullen proberen daar dan rekening mee te houden.
Op de volgende pagina vindt u het opgavenformulier, wanneer u wilt dat uw auto getaxeerd
wordt, verzoeken wij u vriendelijk dit zo volledig als mogelijk in te vullen.
Wilt u de taxatie dag louter vanwege het sociale karakter bijwonen, dan hoeft u niets te doen,
op aanwezig zijn na, natuurlijk….
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de ROCH

Richard Lezer,
Voorzitter.

Aanmeldingsformulier, voor een taxatie op 21 september 2019:
•

Type en Bouwjaar………………………………………………………………………

•

Bijzonderheden…………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………..

•

Kenteken (invoer uit ?)…………………………………………………………………

•

Gebruik en Stalling……………………………………………………………………..

•

Restauratie uitgevoerd door…………………………………………………………….

•

Laatste onderhoud uitgevoerd door

………………………………………………..km/miles
U kunt uw voorkeur uitspreken voor de ochtend, van 10.00 – 12.30 uur of voor de middag,
van 13.00 – 16.00 uur. Mocht u op tijd willen afspreken en het past in onze planning, dan is
dat akkoord. Hierbij geldt natuurlijk, hoe eerder u het formulier opstuurt, hoe meer kans u
hebt. Mocht het een ander tijdstip worden, als gevolg van onze planning, dan wordt u
teruggebeld.
10.00-12.30 uur.
13.00-16.00 uur.
S.v.p. hierboven bedoelde tijd, ’s morgens of ’s middags omcirkelen of tijdstip vermelden.
NAAM ...............................................................................................................................................................
ADRES …………………………………………………………………………………...……………...……
WOONPLAATS ……………………………………………………………………………………………....
TELEFOON ………………………………………….………………………………………………………..

