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Technische informatiedag met mogelijkheid tot 

APK & afmelden. 
 
Op zaterdag 25 maart a.s. is het weer zover. In samenwerking met Bert van Berkum garage ASH, wordt 
er weer een technische informatiedag met mogelijkheid tot APK keuren en afmelden georganiseerd. 
Deze dag is inmiddels een traditie. Wij hopen dan wederom een groot aantal leden tijdens dit weekend 
mogen begroeten. 

 
De belastingdienst heeft deze Technische dag erkend en jullie kunnen met een geschorst 
voertuig dit evenement bezoeken. Vult u dan wel op het aanmeldingsformulier duidelijk in 
wanneer je komt maar ook wanneer je weer vertrekt! 
 
Evenals vorig jaar stellen Bert en zijn medewerkers niet enkel de garage beschikbaar maar ook hun 
technische kennis. Voor de diegene die het hele weekend willen blijven kan er wederom op het terrein 
rondom de garage worden overnacht. 
Jullie kunnen vanaf donderdagmiddag 23 maart om 17.00 uur de camper op het terrein plaatsen. 
 

Er is geen 230v. aansluiting aanwezig. Houd hier rekening mee in verband 
met eventueel verwarmen van de camper. 
 
Wij mogen de garage zaterdag de 25e maart de hele dag gebruiken. Op zondag 26 maart tot             
s ’middags 17.00 uur. 

                                                                                                                                                                           
Tevens is er de mogelijkheid om de bus op vrijdag te laten voorkeuren, en/of APK keuren incl. 
afmelding. Uiteraard in overleg met Bert. Het is die vrijdag niet toegestaan zich in de garage te 
begeven. In verband met veiligheid. 
 
Leden kunnen hun LT laten voorkeuren op APK-punten door de keurmeesters (medewerkers van Auto 
Service Heino).  
Leden die hun bus APK willen laten voorkeuren en/of keuren met afmelding dienen dit van tevoren op 
het inschrijfformulier aan te geven. De volgorde van keuringen wordt in overleg met Bert bepaald. Het is 
aan te raden zaterdag vroeg aanwezig te zijn om de doorstroom te bevorderen. 
 
Op deze dag bestaat de mogelijkheid om informatie in te winnen over elektrotechniek, gasinstallaties en 
het inrichten van je camper. 
Leden van de technische commissie en medewerkers van Autoservice Heino zullen jullie vragen 
trachten te beantwoorden. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om op zaterdag gewoon even een kijkje te komen nemen, te zien hoe een 
en ander verloopt, kennis te maken met andere leden en ook te leren van anderen. 
 
De aanvang van de keuringen op zaterdag 25 maart is vanaf 9.00 uur. Er wordt gekeurd tot 15.00 u. 

Om de keurmeesters in de gelegenheid te stellen zoveel mogelijk keuringen uit te voeren, is het niet de 
bedoeling dat je in de garage bij je bus blijft. De keurmeester keurt en bespreekt daarna eventuele 
afkeurpunten met je. 
Er zijn, buiten de “Keuringsbrug”, nog twee bruggen beschikbaar om met onze eigen techneuten onder 
de bus door te lopen. Om e.e.a. die dag georganiseerd en veilig te laten verlopen verzoeken wij 
iedereen de aanwijzingen van het personeel en de bestuursleden stipt op te volgen. 
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Inspecteren, voorkeuren en/of afmelden bij RDW: 

Voorkeuren door een monteur van ASH bedraagt: € 25,-.  Dit bedrag wordt in mindering 
gebracht wanneer je de camper laat APK-keuren incl. afmelden. 
Keuren en afmelden met benzinemotor: €35,00 
Keuren en afmelden met dieselmotor: € 50,00 (inclusief roetmeting). 
Wanneer je wilt afmelden graag op het inschrijfformulier aangeven omdat er door de RDW een 
maximum is gesteld aan het aantal afmeldingen per dag. Bert van ASH dient dit zorgvuldig te plannen. 
Afmelden kan uiteraard ook op vrijdag of maandag. Het tijdstip van afmelden gaat in overleg met Bert. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

Onze leden van de technische commissie zullen aanwezig zijn voor het behandelen van allerlei 
technische zaken. Geef op het inschrijfformulier aan welke zaken je behandelt wilt zien.  
Het is dus belangrijk dat jij je inschrijfformulier zo volledig mogelijk invult en zo spoedig mogelijk opstuurt 
naar: 
VW LT Club, Poeldersdijk 4, 7156 RR Beltrum  
of via de e-mail: secretaris@vwltclub.nl 

 
Voor de goede orde vermelden wij, dat er geen douches e.d. op het terrein aanwezig zijn. Voor dit treffen 
is er een beperkte sanitaire voorziening (toilet) beschikbaar. Dus eenieder dient zelf “voorzienend” te 
zijn. 
Overigens staat het een ieder vrij om in de buurt een camping te boeken. Voor diegene die de 
zaterdagavond blijven is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezamenlijke warme maaltijd. 
Voor het organiseren hiervan is het van belang, dat een ieder het aanmeldingsformulier volledig invult en 
tijdig terugstuurt. 
 
Mocht je op weg naar de technische dag onverwachts in een file komen en een keuring gepland hebben 
neem dan contact op met  Erik van Lent telefoonnr.0620364349 
 
Er is de hele dag koffie en thee beschikbaar in de kantine van de garage. Voor wie meer wil weten over 
camper bouw kan s ’morgens van 9.00 uur tot 13.00 uur de werkplaats bij Aart Veluwenkamp (Aart 
Camper Inbouw) bezoeken. Deze werkplaats ligt een paar minuten van de garage van Bert verwijderd. 
Heb je speciale vragen die met inbouw te maken hebben, vermeld die dan op het inschrijfformulier zodat 
Aart zich daarop kan voorbereiden. 
 
De kosten: 
Voor de gezamenlijke warme maaltijd van de zaterdagavond bedragen de kosten: 

Per persoon        € 11,00 per persoon.  
kinderen van 4 t/m 11 jaar                          € 6,00  
en kinderen van 0 tot 4 jaar                                                 gratis.  
Drankjes zelf meenemen. 
Deze gezamenlijke maaltijd vindt plaats in de garage van Bert rond 17.30 uur. 
 
 
Verder zorgen we zaterdag middag rond 12.30 uur voor soep en belegde broodjes. 

Der kosten hiervoor zijn: 
Per persoon       € 9.00 
Kinderen van 4 t/m 11 jaar     € 6.00 
Kinderen van 0 tot 4 jaar     gratis 
 
 
De kosten voor de lunch en de warme maaltijd dienen overgemaakt te worden op  
rekeningnummer NL97 RABO 0373 0779 63 met de vermelding van: Technische dag VW LT Club 

Heino.  
De kosten voor het voorkeuren en/of APK keuren en-afmelden dienen ter plekke aan Bert betaald te 
worden. 
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Waar vindt de Technische – dag plaats? 

Deze vindt plaats in Heino bij:  
AUTO SERVICE HEINO, de Weerd 5, 8141 BS te Heino. (http://www.autoserviceheino.nl) 
Richting Heino. Komend uit de richting Zwolle, bij het eerste verkeerslicht neem je afslag Heino en dan 
neem je op de eerste rotonde de eerste weg rechts. Vanaf de richting Raalte: het tweede verkeerslicht 
links. En dan op de eerste rotonde de eerste weg rechts. Na ongeveer 150 meter zie je dan garage van 
Auto Service Heino schuin links voor je. 
 
 
Partnerprogramma: 

Voor diegene die helemaal niets met techniek hebben en toch naar de APK-dag willen komen is er de 
volgende mogelijkheid Op de zaterdag is er voor de dames, maar ook voor de kinderen ,een workshop. 
Graag even aangeven of je daaraan deel wilt nemen. Dan kan er gezorgd worden voor voldoende 
materiaal. Onkosten € 5,00 per persoon.  
Het inschrijfformulier plus betaling moet uiterlijk 21 maart binnen zijn. 

Bij inschrijving geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. 
Zonder aanmelding bezoeken van het evenement kan, echter kunnen wij geen APK - keuring en eten 
garanderen. 
We hopen wederom veel van onze leden te mogen ontvangen op de Technische informatiedag. 

 
Het bestuur 
  

Gebruik dit formulier voor aanmelding van de technische informatiedag met mogelijkheid tot APK 
afmelden. Vul het formulier volledig in, dan kunnen de techneuten zich voorbereiden. 

Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. 
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