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Komende evenementen

11 november
Triumph Parts Day
Houten (NL)

Speciale editie
Ook TECB is bezig zich op te maken voor INTERCLASSICS. Regio
Brussel heeft nu ook een LEZ zone waarbij Parking C en de Romeinse steenweg er buiten liggen,
maar de paleizen zelf liggen in de
zone. Daarom deze speciale
nieuwsbrief editie met verduidelijking.
Lage emissie zone
Sinds 1 januari 2018 is de LEZ
(lage emissiezone) van kracht in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit betekent dat:
voertuigen ingeschreven in België
met een Euronorm hoger dan 1
zijn zonder registratie toegelaten in de LEZ. Deze
personen hoeven hun voertuig
dus niet te registeren;
voertuigen ingeschreven
in Nederland of een ander land
zijn zich verplicht in te schrijven om toegelaten te worden tot
de LEZ. Deze registratie is gratis
en 3 jaar geldig. Wagens die niet
worden geregistreerd ontvangen
een boete van € 150,- wanneer
ze de LEZ binnenrijden.

goed nieuws voor de opbouw van
de beurs aangezien
die uitsluitend via deze ingang
gebeurt.
Bij het verlaten van de Expo via
hek C of hek D1 komt u echter wel in deze zone. De voertuigen die op eigen houtje het terrein
verlaten komen op de openbare
weg, wat betekent dat deze voertuigen geregistreerd moeten
zijn.
Voertuigen die zelf niet op de openbare weg komen omdat ze bijvoorbeeld getransporteerd worden, hoe-

16,17 en 18 november
Interclassics Brussel
9 december
Babbelnamiddag
Eeklo
13 januari
Nieuwjaarsdrink
Kaprijke

Agenda
Evenementen gekend door de redactie bij het ter perse gaan. Verlopen items verschijnen
niet meer in de agenda. Vet gedrukt = ledenorganisatie of clubdeelname.

(TT) = Triumph Trophy-rit !
- 11 november: Triumph parts day in Houten (NL) dr CTH, TSC en SCN
- 16,17 en 18 nov : Beurs Brussel
- 9 dec : Babbelnamiddag Eeklo (hotel Shamon)
- 13 jan : Nieuwjaarsdrink Kaprijke

Brussel Expo ligt in deze LEZzone. Echter blijft Brussels Expo
ook toegankelijk zonder in deze
zone te komen, namelijk via Hek
G op de Romeinse steenweg
(gelegen buiten de zone). Dit is
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ven dus niet ingeschreven te worden. Het
transport waarmee het voertuig getransporteerd wordt, moet dan natuurlijk wel voldoen
aan de voorwaarden om de LEZ te betreden.
Voor Oldtimers, van meer dan 30 jaar, die in
België zijn ingeschreven met een Belgisch ‘O’kenteken, ‘1-0’-kenteken of gepersonaliseerd
kenteken is het geen probleem, die zijn automatisch in orde. Er kan enkel een probleempje
zijn voor de Young Timers (tussen 25 & 30 jaar)
die niet uitgerust zijn met dit kenteken. Voor
hen raden wij aan om deze zone onmiddellijk te
verlaten via de Madridlaan of via de Houba de
Strooperlaan, richting Ring.
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beursdagen en de afbouwdagen. Echter beveelt
de organisatie van InterClassics Brussels, een
registratie wel aan.
Voor een plan van de LEZ zone klik hier.
Het registreren van uw wagen kan via deze link (autopapieren bij de hand houden). Voor
verdere informatie verwijzen wij naar de website
LEZ https://www.lez.brussels/nl.
Verder kunnen jullie als lid van de BFOV over een
extra korting genieten op de toegang van de
beurs via onderstaande link en code.
https://tickets.brussels-expo.be//nl/bfov

De politie, welke aanwezig is op de site van
Brussels Expo, is op de hoogte van InterClassics
Brussels. Zij zullen geen extra controles hieromtrent uitvoeren tijdens de opbouwdagen, de
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