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Geacht lid,

Informatie voor onze leden
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Op vertoon van uw lidmaatschapskaart extra korting bij enkele lokale leveranciers van autoonderdelen.
4. Op vertoon van uw lidmaatschapskaart extra korting bij enkele lokale leveranciers van autoonderdelen.
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Gebruik van de brug kan uitsluitend indien u een geldige lidmaatschapkaart kunt overleggen. Kenteken
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Mocht u onverwacht een brug nodig hebben dan kunt u tot 20.00 uur naar de garage bellen. Indien er
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Garage;
Gereedschap; Iedere brug heeft een gereedschapkast met gereedschap voor de meest voorkomende repa(zie volgende
raties.
Naastpagina)
dit gereedschap beschikt de club over meer specialistisch gereedschap in haar magazijn welke
gratis aan leden ter beschikking wordt gesteld. Dit doorgaans dure gereedschap is alleen te gebruiken door
deskundige reparateurs. Gereedschap is uitsluitend voor gebruik binnen de garage.
(lees verder op volgende pagina)

Onderdelen
Naast motor- en cardanolie, rem- en koelvloeistof beschikt de garage over een kleine voorraad boutjes,
moertjes, ringen, stekkertjes en draad. Merkgebonden onderdelen zoals oliefilters, bougies, lampen etc. vallen
hier buiten! Prijzen staan vermeld op de prijslijst in het kantoor van de garagecommissaris.
Levering van alle produkten uitsluitend tegen kontante betaling.
Garageregels
Bij bezoek aan de garage dient u zich eerst bij de garagecommissaris te melden. Kinderen onder 12 jaar
hebben geen toegang, ook niet onder geleide. Open vuur en roken is verboden. Lassen, branden en schuren
middels mechanische slijpschijven en lak spuiten is verboden. Gereedschap en werkplek dienen na gebruik
schoon en netjes te worden achtergelaten, vermist of door ondeskundig gebruik beschadigd gereedschap
wordt verhaald op laatste gebruiker. Motoren in- en uitbouwen is niet toegestaan. In de garage kunnen geen
auto’s ‘overnachten’. Het meebrengen van assistentie voor het uitvoeren van een reparatie is toegestaan,
echter met een maximum van twee personen. Deze personen hoeven geen lid van de G.A.C. te zijn. U bent
als lid ten allen tijde verantwoordelijk voor de gedragingen van uw ‘hulp’. Parkeren voor de garagedeuren is
i.v.m. veiligheid niet toegestaan. In noodgevallen dienen de auto’s op de brug naar buiten te kunnen worden
gereden.
Benzine en diesel tankstation
Wij beschikken over een drietal brandstofpompen 3 stuks voor euro 95. Onze prijzen liggen ruimschoots onder
de marktprijzen, zie de dagprijs op de pompen. Om de wachttijd zo kort mogelijk te houden verzoeken wij u
bij het tanken uw auto binnen de lijnen te zetten met de achterzijde naar de pomp toe. Betaling: contant en
pinnen (In de garage kunt u NIET pinnen,SVP met gepast geld betalen).
Openingstijden benzinestation
		 van 14.00 tot 17.00 uur
van 09.00 tot 13.00 uur
Ledenpas
Alle leden ontvangen een ledenpas. De ledenpas kan alleen gebruikt worden voor het voertuig waarvan het
kenteken overeenkomt met dat van de pas. Bij gebruikmaking van de garage is het voeren van een geldige
pas op uw auto verplicht.(gaarne deze op de achterruit te plakken). Het kentekennummer op de pas moet
overeenkomen met de kentekenplaten van uw auto, anders is uw pas niet geldig en heeft u dus geen recht op
onze diensten. Bij wagenwisseling dient u een nieuwe sticker aan te vragen, dit kan rechtstreeks bij de administratie op dinsdagavond maar ook via de pompbediende. De oude vervallen sticker moet U altijd inleveren
om misbruik hiervan te voorkomen. Bij niet inleveren van de sticker kan opnieuw contributie worden verlangd.
Administratie;
Openingstijd administratie Dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur. Voor andere administratieve handelingen
zoals inschrijven nieuwe leden, adreswijzigingen, wagenwisselingen etc.Overigens kunt u uw adreswijziging
ook via e-mail doorgeven. gustoautoclub3113@gmail.com
Collectieve autoverzekering
De G.A.C. heeft een collectieve autoverzekering afgesloten tegen aantrekkelijke tarieven, deze tarieven
gelden echter alleen voor voertuigen waarvan het kenteken als lid bij ons geregistreerd staat. (ook voor
overige particuliere verzekering hebben wij clubkorting.) Voor wijzigingen van de polis (bijvoorbeeld andere a
uto) dient U zich rechtstreeks te wenden tot:
ELZET VERZEKERINGEN
Tel 010-2460171
Contactpersoon: de heer P. van der Bent
Email: info@elzetverzekeringen.nl
U kunt de heer Van der Bent bereiken tijdens kantooruren elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en buiten
kantooruren via email. Wilt u langs komen bel dan voor een afspraak.

