
F l o r i d e    C a r a v e l l e   C l u b   d e   F r a n c e 
9, rue du Heckenthal  57230 EGUELSHARDT -  : 033 3 87 96 28 87 - floricarclub@wanadoo.fr 

Association Loi 1908 inscrite au Tribunal de Bitche – Volume 9 Folio 990. Membre FFVE n° 829 

* :  stichtend lid(MF)             bestuurslid(P-VP-S-T-SA-TA)               Erelid(MH)           Donateur (MB)                 Actief lid (MA) 

AANVRAAG tot LIDMAATSCHAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VOERTUIG 
 
 

Datum v. 1e ingebruikname:  
jjjjj/mmm/aaaa 

Model : 

Floride      Caravelle 
Ovale plaat nr. (volledig): 
R _ _ ___ _  - ___ _ - _ _ _ _ _ _ 

Serienummer: 
........................……….………........... 

Kleur: 
Actueel ………………….... …..….… 
Origineel.....................……....…....... 

Toestand : 
.............................………….……...... 

Bijzonderheden: 
 

 

Andere Floride(s) of Caravelle(s) : Type R……………………Bouwjaar ………….Serienummer………………………………. 

 
   

 

 

 

FOTO 
(indien gewenst) 

 LID 
 

Naam : .............…………………........... Voornaam: ....…………………........……….........…………............... 
 
Geboortedatum: ………………..……… Beroep : ………….…………………..……………….…….  

 
Adres: .................................................…………………………….….........  : .....……......…………........ 

GSM : ………………..………....… 

Postcode : .....…..…...Gemeente/Stad: .……..………………...……............. Land : ...........……………… 
Handtekening:   

  Fax : ...............…………............. E-mail : ..............…………………….…………………........................................ 

 Ik geef toelating deze gegevens ook onder de overige clubleden te verspreiden :    ja     nee 

 
 

 

Vak gereserveerd voor het clubbestuur 
 

Beslissing:                              Lidmaatschap aanvaard                               niet aanvaard 
 
 
Startdatum lidmaatschap: ...........……………………….........                                    Lidnummer:  
 
Functie (*): ………… 
 
Jaarlijks lidgeld: 35 €     Eenmalige aanmelding:  8 €      =   Totaal: 43 € 
Bankgegevens:   IBAN = FR76 1450 6014 1172 8252 9888 760   -   BIC = AGRIFRPP845 
   

 

Gelieve dit formulier terug te sturen naar: 

Annie GABUET – 32, rue de la Croix des 7 voies - 89113 CHARBUY - FRANKRIJK  

 

Nummerplaat 
Tips bij het invullen: 

 

Lees volledig alvorens in te vullen en hier een foto van Uw wagen aan te brengen 
 

Voertuiggegevens: volgens het gelijkvormigheidsattest (B) of Bewijs van Overeenstemming 
(NL). Vermeld het model: Floride, Floride S, Caravelle, Caravelle 1100 of Caravelle 1100 S 
 

Kleur: gelieve de org. Renault naam en kleurnummer te gebruiken indien gekend 
 

Toestand: EC (showroom), BE (goed), EM (gemiddeld), ME (slecht), NR (niet rijdend) of 
andere (te verduidelijken). 
 

Bijzonderheden: (1e eigenaar, ombouw, bijzondere geschiedenis, export model, originele 
toestand, gerestaureerd, duur van de restauratie...), gebruik indien nodig ook de achterzijde 
van dit formulier. 
 

Andere Florides of Caravelles in Uw bezit: gelieve 1 formulier per voertuig in te vullen, aub 
met foto ( U betaalt slechts 1x). 
 

Persoonlijke gegevens: deze gegevens blijven binnen het bestuur van de club, tenzij U 
onderaan aangeeft dat zij ook onder de andere leden verspreid mogen worden. 
 

Vak gereserveerd voor het clubbestuur: beslissing volgens de statuten. Datum van betaling = 
start van Uw lidmaatschap 

 

FOTO VAN UW VOERTUIG 

mailto:floricarclub@wanadoo.fr

