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Geacht ROCH lid, 

 

ROCH voorjaarstaxatie dag 

Garagebedrijf de Zeemeeuw 
 

Op verzoek van Garagebedrijf Smink is de jaarlijkse voorjaar taxatie dag te Hooglanderveen 

vanwege een piek aan activiteiten na het najaar (21 september 2019) verplaatst.   

 

Om dit “gat” op te vullen en te voorkomen dat leden met een half jaar “vertraging” vanwege 

de 3 jaren geldigheid van hun taxatierapport in de problemen kunnen komen, is besloten een 

voor- en najaar taxatie dag te houden. 

 

De voorjaar ROCH Taxatie dag wordt bij Garagebedrijf de Zeemeeuw, specialist in Engelse 

auto’s, aan de Stofkuipstraat 2-A, 1531 NC Wormer gehouden op zaterdag 18 mei 2019, 

aanvang 10:00 uur. 

 

 
 

Wij hebben onze trouwe partner en adverteerder, garagebedrijf de Zeemeeuw, bereid 

gevonden om als gastheer op te treden om de ROCH leden toch een voorjaar taxatie dag te 

kunnen aanbieden. Onze dank aan garage de Zeemeeuw is groot, met name vanwege de 

getoonde flexibiliteit, om de ROCH hier te helpen. 

 

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 tijdig 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 penningmeester@roverclub.nl Natuurlijk mag 

telefonisch 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. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de ROCH 

mailto:penningmeester@roverclub.nl


Aanmeldingsformulier, voor een taxatie op 18 mei 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 ………………………………………….………………………………………………………..  

 

 

 

 

 


