UITLEENVOORWAARDEN
KNSA-PROMOTIEWAGEN
VOORWAARDEN BESTUURDER:
- minimaal twee jaar in het bezit van rijbewijs B of BE
- Het rijbewijs B volstaat alleen u mag met rijbewijs B in de volgende situaties een aanhanger gebruiken:




De toegestane maximummassa van aanhangwagen of oplegger is minder dan 750 kilo. De
toegestane maximummassa is het lege gewicht + het laadvermogen.
Is de aanhanger of oplegger zwaarder dan 750 kilo? Dan is rijbewijs B toegestaan, als de
toegestane maximummassa van de auto en aanhanger samen niet meer bedraagt dan 3.500
kilo.

VOORWAARDEN TREKKEND VOERTUIG:

-

twee opzetbuitenspiegels wanneer nodig, bestuurder is hier zelf verantwoordelijk voor.
verzekering voertuig WA
geadviseerd wordt de bandenspanning van het voertuig aan te passen

INTERNE GEBRUIKERS:

-

Verenigingsbestuurders van bij de KNSA aangesloten verenigingen.
* borgsom € 100,00 (contant)
* eigen risico € 250,00
* gebruik gratis, na tekenen van gebruikersverklaring

MEE TE NEMEN:

-

rijbewijs
overeenkomst
borgsom

AFMETINGEN KNSA MOBIELE PROMOTIE-SCHIETSTAND:

Lengte 507 cm (exclusief dissel), lengte 652 cm (inclusief dissel) x breedte 233 cm x hoogte 248 cm
(vanaf de grond). Massa ledig voertuig 966 kg. Laadvermogen 384 kg.
In uitgeklapte toestand is de KNSA-promotiewagen een meter langer.
INHOUD PROMOTIEWAGEN
- 2x Luchtgeweer (perslucht of zijspan)
- Disselslot
- Zijspiegels (op verzoek)
- 2x KNSA vlag
- Haspel
- Stekkeraansluiting 13-polige Jaeger (Volta).
VOORZIEN DOOR VERENIGING
- Bij gebruik van Persluchtdrukwapens (cilinder 200/300 bar) dient de vereniging zelf te zorgen voor een
middel om de cilinders te vullen.
z.o.z.

RIJBEWIJS B OF RIJBEWIJS BE?
Vindt u het moeilijk om te bepalen of u rijbewijs B of BE nodig heeft om de KNSA-promotiewagen te
mogen vervoeren? Kijk in het schema hieronder en beantwoordt de vragen. U ziet dan meteen welk
rijbewijs u nodig heeft.

Mag de aanhangwagen zwaarder zijn dan 750 kg?

Nee

B

Nee

B

Ja

Is het maximale toegestane gewicht van de auto plus het maximale
toegestane gewicht van de aanhangwagen meer dan 3500 kg?

Ja

B+ of BE
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