Sekretaris/penningmeester
Ine Kuckelkorn
Brugstraat 6
6171 EV Stein
046 433 36 70
06 12 11 63 70
info@ikdesign-stein.nl

Fiat Bertone X1/9 Clubarchief
Als nieuw lid van de Fiat Bertone X1/9 Club Nederland, willen wij u verzoeken onderstaande gegevens van
uw auto in te vullen en het formulier, indien mogelijk voorzien van een foto van uw auto, te zenden aan
onderstaand adres. Deze gegevens worden bij de reeds eerder ontvangen gegevens van overige clubleden
gebundeld in het clubarchief.
De bedoeling van het archief is een beeld me krijgen van het aantal en de verschiillende types X1/9’s, welke
er in Nederland nog aanwezig zijn. Ook de auto’s van degenen die nog met restauratie bezig zijn en waarvan
het ook nog wel enige tijd kan duren, zijn reeds te bewonderen in het clubarchief.
Zo zijn er bijv. verschillende leden die de gegevens van hun auto hebben opgestuurd met de opmerking dat
ze nog druk bezig zijn met de restauratie. Ook hebben zij dan een foto bijgesloten van een hoopje metaal,
waar je na enig speurwerk de kenmerken van een X1/9 in terug vindt. Om het archief zo compleet mogelijk
te maken hebben wij uiteraard uw hulp nodig. Zonder uw hulp zal het clubarchief niet volledig zijn.
Tijdens clubdagen kunnen belangstellenden het clubarchief inzien.
De gegevens die wij graag van u willen ontvangen zijn:
Naam:

Lidnummer (door admin. in te vullen)

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnr.:

Kentekennummer:
Eventueel vorig

(als de auto is ingevoerd of in een later stadium een

kenteken:

nieuw kentekennummer heeft gekregen)

Type: o 1300

o 1300 serie Speciale

o 1300 Lido

o 1500 Fiat

o Bertone

o Bertone-In

o 1300 Lido

o 1500 Fiat

o Bertone

o Bertone-In

Eventueel 2e X1/9
Type: o 1300

o 1300 serie Speciale

Chassisnummer:

(zie kentekenbewijs)

Bouwjaar:

(datum afgifte deel I op kentekenbewijs)

X1/9 in bezit sinds:

(datum afgifte deel II op kentekenbewijs)

Kleur origineel:

(eventueel kleurcode)

Kleur huidig:

(eventueel kleurcode)

Motorinhoud:

(alleen invullen als de motor niet origineel is)

Auto in originele staat

o ja o nee

Bijzonderheden:
Gerestaureerd

o ja o nee

Geïmporteerd

o ja o nee

indien ja van
indien ja uit welk land

tot
datum

Velgen: Merk

type

maat

Banden: Merk

type

maat

Vorige eigenaar(s) voor zover bekend: Naam:

Woonplaats:

Eventuele bijzondere kenmerken van de auto:

Gaarne dit formulier (met een foto van uw X1/9, formaat 10x15 cm), svp per post insturen aan:
Ine Kuckelkorn, Brugstraat 6, 6171 EV Stein, Tel. 046 433 36 70 / 06 12 11 63 70, info@ikdesign-stein.nl

