
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

                                  
                                             MGATO technische en taxatiedag             

                                              Uw MGA en/of MG Magnette zijn het waard 
 
 

MGATO 
Evenementenkalender 2018 

Januari 

07 MG Informatie- en 
Onderdelenbeurs Houten 

Februari 

18 ALV Austerlitz 

Maart 

10-11 British Cars & Lifestylebeurs 
Rosmalen 

April  

15 MGATO / MGTTO Toerrit 

Mei 

20 MGATO West Frieslandse 
Toerrit  

Juni  

17                       MGATO Maas en Waal Rit 

24 British Autojumble Waalwijk 

30 juni Technische en Taxatiedag 

Juli 

8 British Race Festival 

15 Toerrit met BBQ i.s.m. 
Vriendenclub MG Noord  

Augustus 

17-18-19 MGATO jubileum Weekend  

September 

16 MGATO Toerrit 

Oktober 

07 6
e
 REEE rit 

?? KNAC Herfstrit 

  

November 

24-25 Oldtimerbeurs Eelde ??? 

Meer informatie op:   www.mgato.nl 

 
 
 
 
 
 

 

 

    Nieuwsbrief  2018-10  

Beste MGATO vrienden en vriendinnen, 
 

Het verheugt ons u te kunnen uitnodigen voor de 
 

MGATO (remmen)technische èn taxatiedag 
op zaterdag 30 juni 2018 bij 

Autobedrijf Peter Segers, Cromiumweg 31-33  3812 NL Amersfoort. 
Tijd 10.00 - 16.00 uur 

 

Tijdens deze dag zal beëdigd registertaxateur VRT en RETM Rob Hafkamp een 
aantal MGA’s of Magnettes (maximaal 6) taxeren op hun verzekeringswaarde, 
waarvoor de eigenaar een uitgebreid FEHAC goedgekeurd taxatierapport ontvangt. 
De kosten voor een taxatie op locatie zijn normaal gesproken € 130,00 maar als 
MGATO-lid betaalt u op deze dag slechts € 90,00 (ter plaatse te voldoen). 
U dient hiervoor wel de volgende bescheiden mee te nemen: 

 Uiteraard uw MG of MG Magnette 

 Geldig kentekenbewijs 

 Groene kaart van de verzekering 

 De historie van uw MG voor zover bekend. 
I.v.m. de planning en de capaciteit graag inschrijven via e-mail  info@mgato.nl  
Er zijn taxaties gepland op elk heel uur tussen 10.00-16.00 uur en op volgorde van 
inschrijving. 
 

Ook  zal Peter Segers u in de gelegenheid stellen om een technische inspectie aan 
uw MG te laten uitvoeren, met vooral aandacht voor de remmen. Na de 
winterperiode vragen de remmen meestal de nodige aandacht en we hebben veel 
niet-APK-plichtige MG's in ons bestand, vandaar dit initiatief. 
Ook hier geldt een inschrijving i.v.m. de planning en capaciteit. Graag inschrijven 
via e-mail  info@mgato.nl  Er zijn inspecties gepland op elk heel uur tussen 10.00-
16.00 uur, op volgorde van inschrijving. 
 

Uw bestuur hoopt met deze dag aan een vraag van haar leden tegemoet te komen 
en ziet uw inschrijving met belangstelling tegemoet. 
 

Met Octagonale groet, 
 
Han Volkers 
Voorzitter   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mgato.nl/

