Opname in het archief van Type4 auto´s
 Heer  V rouw
Achternaam:__________________________Voornaam:____________________
Straat:___________________________________Huisnummer.:_____________
Postcode:______________

Woonplaats:_______________________________

Telefoon:____________________

Mobiel : _____________________________

E-mailadres:________________________________________________________
Hiermee verklaar ik met mijn toestemming, dat mijn gegevens en foto’s van
mijn auto opgevoerd worden in het Archief van Type 4 auto’s. Mijn
persoonlijke gegevens en adres worden op de website niet genoemd.
Wanneer iemand contact met mij wil opnemen, gebeurt dat alleen na
ruggespraak over de webmaster en na mijn toestemming.
Het archief heeft als doel de overgebleven auto’s van Type 4 wereldwijd
samen te brengen. Alle bezitters van ingeschreven VW411-412 krijgen
eenmaal per jaar per e-mail een lijst met alle auto’s en namen van de
bezitters die in het archief ingeschreven zijn.
Met het archief heb ik de mogelijkheid bij op komst zijnde reproductie van
reserveonderdelen vroegtijdig geïnformeerd te worden. Wanneer ik zelf een
vraag heb, kan dit eveneens via het archief gebeuren.

Woonplaats en datum

Handtekening van de aanvrager

Beide papieren graag invullen en naar het volgende adres sturen:
Thorsten Graalmann, Mentemoor 18, 26789 Leer, Duitsland
Of inscannen en per mail versturen naar: Archiv@vw-typ4.de

Opgave van eigen auto
Voor een beter overzicht en archivering a.u.b. dit blad mogelijk precies en
uitgebreid invullen. Als er meer dan één auto is, kopieer dit blad voor het invullen
van de andere auto’s (ook voor de auto’s invullen die niet aangemeld zijn of worden).
Volkswagen
 2-deurs

 411
 4-deurs

 412

 injectie

 Variant

 carburateur

 L-uitvoering

 Automaat

Bouwjaar: ________(dag) ________________(maand) ______________ (jaar)
Chassisnummer: _____________________ Eigenaar : __________________
Kleur: _______________________________(naam) ______________(code)
Binnenbekleding: _______________________ Kleur: ___________________
Originele lak:

 Ja

 Nee

Aantal vorige eigenaren: _________

Auto in het bezit sinds: ___________________________________________
Nieuw geleverd in :
 Frankrijk

 Duitsland
 Oostenrijk
 Spanje

Ander land: ________________
Kenteken:

 Nederland
 Zwitserland
 USA

Precieze plaats: __________________

___________________

Motor:

 68 pk

 80 pk

 andere _________

 75 pk

 85 pk

Ruilmotor

 Ja

 Nee

Extra´s:
 Trekhaak
 Uitstelramen
 Getint glas

 Hoofdsteunen
 Brede banden
 Schuifdak

 Achterruitverwarming
 Rembekrachtiging
 Dagkilometerteller

Bijzonderheden van de auto: _____________________________________
_______________________________________________________________

