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H.O.G.® leden kunnen pins, patches en motorfietsmedaillons verdienen,
gewoon door op hun Harley-Davidson® motorfiets te rijden. Dat begint
al bij 1.000 mijl en daarna vanaf 5.000 en 10.000 mijl en meer.

KILOMETERNIVEAUS
Je rekent kilometers om naar mijlen door de kilometers te
delen door 1,61. Bijvoorbeeld 40.250 km ÷ 1,61 = 25.000 mijl.
MIJLEN
1.000 mijl
5.000 mijl
10.000 mijl
25.000 mijl
40.000 mijl
60.000 mijl
80.000 mijl
*100.000 mijl
125.000 mijl

150.000 mijl
175.000 mijl
*200.000 mijl
250.000 mijl
*300.000 mijl

KILOMETER
1.610 km
8.050 km
16.100 km
40.250 km
64.400 km
96.600 km
128.800 km
*161.000 km
201.250 km

OPMERKING: Na 300.000 mijl blijven de prijsniveaus met
50.000 mijl per keer omhoog gaan.
*Er worden speciale medaillons, geschikt voor op je
Harley-Davidson motorfiets, toegekend voor elke 100.000
mijl die je behaalt.

Naam van Rijder
Naam

H.O.G.® Nummer

Straat
Postcode

Woonplaats

Land
Tel.

E-mail

Naam van Passagier
Naam

H.O.G.® Nummer

Straat
Postcode

Woonplaats

Land
Tel.

241.500 km
281.750 km
*322.000 km
402.500 km
*483.000 km

E-mail
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Belangrijke opmerking: Je Harley-Davidson motor moet zijn ingeschreven, voordat je kilometers
kunt verzamelen in dit programma. (VIN = voertuigidentificatienummer)

INSCHRIJVING
VUL DIT DEEL IN OM… JE IN TE SCHRIJVEN (een nieuw kilometerprogramma te beginnen) OF om
meer motorfietsen aan het programma TOE TE VOEGEN.
VIN __________________________________ Kilometerstand bij inschrijving: ____________

mijl

kilometer

VIN __________________________________ Kilometerstand bij inschrijving: ____________

mijl

kilometer

VUL DIT DEEL IN OM… DE KILOMETERSTAND voor een of meerdere motorfietsen door te geven
OF DE KILOMETERSTAND voor een of meerdere verkochte motorfietsen door te geven.
VIN __________________________________ Huidige kilometerstand: __________________

mijl

kilometer

VIN __________________________________ Huidige kilometerstand: __________________

mijl

kilometer

VIN __________________________________ Huidige kilometerstand: __________________

mijl

kilometer

Iedere kilometerstand die hier wordt ingevuld voor een motorfiets die nog niet is ingeschreven,
zal worden behandeld als aanvangskilometerstand van een nieuw in te schrijven motorfiets.
(OPMERKING: BOVENSTAANDE DELEN MOETEN BEIDE ZIJN INGEVULD WANNEER EEN
MOTORFIETS IS VERKOCHT/INGERUILD.)

BEVESTIGING DOOR DEALER
Naam dealerbedrijf
Dealernummer
Handtekening dealer
Datum

|

(Ik verklaar hierbij dat alle informatie op dit formulier correct is.)

Dealerstempel

|

(DD/MM/JJ)
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De officiële richtlijnen zijn
1. JIJ moet ELKE motorfiets aanmelden voor het programma
voordat je kilometers gaat vergaren. Gereden kilometers
voorafgaand aan de inschrijving tellen niet mee.
2. Deelname is alleen mogelijk voor geldige H.O.G.®-leden
(volledige en geassocieerde leden).
3. Leden kunnen zich aanmelden voor het H.O.G.® Mileage
Programma door een inschrijfformulier in te vullen. Het
voertuigidentificatienummer en de huidige kilometerstand ten
tijde van de aanvraag moeten op het formulier worden vermeld
en alle inschrijfformulieren moeten worden goedgekeurd door
een officiële Harley-Davidson® dealer. Leden sturen hun formulier
naar: Harley Owners Group® – Customer Care Centre, Globe
House, 1 Chertsey Road, Twickenham TW1 1LR, Verenigd
Koninkrijk.
4. Er moet een extra H.O.G.® Mileage Programma formulier worden
ingestuurd als een voertuig verkocht/ingeruild wordt, met daarop
de laatste kilometerstand voor het oude voertuig en het
voertuigidentificatienummer en nieuwe kilometerstand van het
nieuwe voertuig.
5. Voor elk kilometerniveau moet je een afzonderlijk H.O.G.®
Mileage Programma formulier invullen, laten goedkeuren door
een officiële Harley-Davidson dealer en versturen naar het
H.O.G.® Customer Care Centre.

7. Degenen die als ‘passagier’ staan vermeld op een formulier,
maar die ook ‘rijder’ zijn, kunnen een apart inschrijfformulier
invullen als ze kilometers willen vergaren als ‘rijder’. De op het
ene voertuig vergaarde kilometers kunnen echter niet opgeteld
worden bij een andere rijder (d.w.z., het zelfde aantal kilometers
kan niet tweemaal meetellen).
8. Authorized Tours & Rentals kilometers kunnen in je dossier
opgenomen worden als je een kopie van het contract, met
daarop het aantal gereden kilometers, inlevert.
9. Elk Mileage Programma formulier moet de kilometerstand
vermelden en het juiste voertuigidentificatienummer voor alle
voertuigen die gebruikt worden om het vereiste aantal kilometers
te rijden voor dat specifieke kilometerniveau. (Mijlen moeten
worden opgegeven voor die motorfietsen met een teller die
mijlen i.p.v. kilometers vermeldt.)
10. Alle inzendingen moeten goedgekeurd worden door een
officiële Harley-Davidson® dealer.
11. Een H.O.G.® Mileage Programma pin en patch zal worden
verstuurd naar alle H.O.G.®-leden na inschrijving voor het
programma. Na de inschrijving kunnen er extra prijzen worden
verdiend door de vermelde kilometerniveaus te behalen.

6. Passagiers mogen ook deelnemen aan het H.O.G.® Mileage
Programma. De passagier moet ook een geldig H.O.G.®-lid zijn,
en de inschrijving moet op hetzelfde formulier gebeuren als dat
van zijn of haar sponsorende rijder.

H.O.G.® contact
INTERNATIONAAL GRATIS
TELEFOON/FAXNUMMER:

INTERNATIONAAL
TELEFOON/FAXNUMMER:

Tel: 00800 1111 2223
Fax: 00800 7766 5566

Tel: 0044 208 891 9088
Fax: 0044 208 843 8770

OPENINGSTIJDEN:
09.00-18.00 – Maandag-Vrijdag

E-MAIL: customerservices@hog-europe.com
WEBSITE: members.hog.com
POSTADRES: H.O.G.® Customer Care Centre, Globe House, 1 Chertsey Road,
Twickenham, TW1 1LR, Verenigd Koninkrijk

