
 
 
 
 

1) De 2 euro korting op een BMB treffen waardoor de licentiekost voor een piloot is terug gewonnen na 15 treffens voor een  
piloot en na 5 treffens voor een passagier. 

 
 

2) De verzekering persoonlijke ongevallen tijdens alle Belgische treffens. De verzekering in het buitenland tijdens alle treffens  
ingericht door een club aangesloten bij de FIM.  

 
3) De mogelijkheid tot korting bij het nemen van een reisbijstandsverzekering EUROP ASSISTANCE. De procedure daarvoor is:  

-)klant heeft nog geen polis bij Europ Assistance: lid kan op eenvoudige wijze zelf polis opvragen met gewenste waarborgen 
aan voordeeltarief via volgende module:  http://vmbb.europ-assistance.be/bestellen. Het heeft geen zin om rechtstreeks 
met Europe Assistance contact op te nemen, interne medewerkers zijn vaak niet op de hoogte van deze conventie. 
-) indien de klant reeds een polis heeft bij Europ Assistance is het de bedoeling dat deze stopgezet wordt op de 
eerstkomende jaarlijkse vervaldag. Daarna kan het lid zelf contract opmaken vanaf de datum dat zijn huidig contract 
opgezegd is, via de link http://vmbb.europ-assistance.be/bestellen 
 
 

4)  Bij het boeken van een motorreis bij de firma Motortours uit Middelkerke krijgt men 5% korting.  
Procedure: men boekt de reis via de site motortours.eu (VIA een reisbureau krijgt men geen korting). Er is een vak voorzien 
op het boeking formulier : Opmerkingen : In dat vak vult men  in : Lid van de VMBB. Licentienummer ……….. 
Voor men een reis boekt heeft men meestal al gebeld met de firma. Tijdens die gesprekken mag men al vermelden, dat men  
een licentie heeft bij de VMBB.  
 
 

5) Reist men naar Groot Brittannië met P en O ferry’s, kan men ook korting krijgen. Men mailt naar Erik Mayens  
(toerismevoorzitter MTC Zedelgem) Men vermeldt zijn licentienummer. Men vermeldt de boot die men wil boeken (datum, 
vertrekuur) . Zijn e-mail adres is  tjoek3@gmail.com  
 
 

6)  De VMBB levert ook de service :   erkenning sportbeoefenaar bij de mutualiteit. Naargelang de mutualiteit kan men 10 à 25 
euro korting krijgen. Procedure : download het formulier van de site van uw mutualiteit . U mailt of stuurt  
het ingevuld naar het VMBB secretariaat. U krijgt het afgestempeld terug. U ontvangt bij indiening bij uw mutualiteit het 
voorziene bedrag op uw rekening gestort. 
 
 

7) Ready to Ride opleidingen: 10 EUR korting voor BMB vergunninghouders. Meer info:                                                                       
http://www.vmbb.be/ready-ride-opleidingen-10-eur-korting-voor-bmb-vergunninghouders                    
         
 

8)   Bij het boeken van een reis via VTF-vacances uit Aix en Provence ontvangt u bij het vermelden van uw licentienummer 5 % 
korting op de publieke prijzen en 50 EUR korting voor een eerste reservering voor minimum 7 nachten in 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

VOORDELEN  AANKOOP LICENTIE 
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