VAB PECHbijstand wagen : INSCHRIJVINGSSTROOK
Deze inschrijvingsstrook terugzenden of mailen naar:
K.V.G.-pechverhelping – A. Goemaerelei 66 - 2018 ANTWERPEN – vab@kvg.be

Naam:……………………….. Voornaam: ………………….. Geboortedatum: ………………
Adres: ………………………….. huisnr.: .... bus : …..
Pcde: ………. Gemeente: ……………
Telefoon: ……/…………
K.V.G.-lidnummer: ……………………
Nummerplaat: ………………………… Aansluiting gewenst vanaf: ……./..…../……….
TARIEVEN: (door jou in te vullen bedrag)
KVG lid en persoon met handicap (pmh):
pechbijstand Benelux (kolom A):

………………………….

pechbijstand Benelux + Europa (kolom B):

………………………….

KVG lid met of zonder handicap :
vervangwagen Benelux (kolom C):

………………………….

vervangwagen Europa (kolom D):

………………………….

vervangwagen Benelux+Europa (kolom E):

………………………….

KVG lid zonder handicap :
pechbijstand Benelux (kolom F):
pechbijstand Benelux + Europa (kolom G):

………………………….
………………………….
_________________

TOTAAL

……………………………

………………………………………
(datum en handtekening)
Zie ook info op keerzijde!
KVG houdt voor de verwerking van deze gegevens rekening met de privacy wetgeving en geeft enkel de
gegevens door aan VAB die noodzakelijk zijn om uw pechbijstand te garanderen. U kan als KVG-lid ten allen
tijde vragen om uw gegevens te wijzigen of te wissen. Let wel, bij de vraag tot verwijdering van noodzakelijke
gegevens kan de dienstverlening mogelijk niet gegarandeerd worden.

•

•
•

Door inschrijving en ondertekening van dit formulier verbind je je om het
verschuldigde bedrag binnen de 10 dagen na verzending van dit formulier en
uiterlijk 3 dagen voor ingang aansluitingsdatum te storten op
rek.nr. BE 40408708090163 van KVG vzw. In de mededeling vermeld je:
“VAB20 + jouw nummerplaat + jouw KVG lidnummer”.
Voor uitleg of info over de algemene voorwaarden van VAB PECHbijstand
bedrijfsservice kan je terecht bij VAB op het tel. 03 253 61 30 of
contact@vab.be
Door ondertekening van dit formulier ga je ermee akkoord dat bovenvermelde
gegevens door KVG verwerkt worden.

KVG houdt voor de verwerking van deze gegevens rekening met de privacy wetgeving en geeft enkel de
gegevens door aan VAB die noodzakelijk zijn om uw pechbijstand te garanderen. U kan als KVG-lid ten allen
tijde vragen om uw gegevens te wijzigen of te wissen. Let wel, bij de vraag tot verwijdering van noodzakelijke
gegevens kan de dienstverlening mogelijk niet gegarandeerd worden.

