De grootste collectie Varend Erfgoed ter wereld.

Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland t.a.v. Het Register
p/a: Het Scheepvaartmuseum Amsterdam
Postbus 15443, 1001 MK Amsterdam
e-mail: registerbeheer@hotmail.com
Telefoon Register (tijdelijk): 06-22 516 238
Postbank: NL88 INGB 0004 3039 75
KvK Amsterdam: 41204950
Website: http://www.fven.nl/rven-register
Website van het Register: www.rven.info

TARIEVEN VOOR HET REGISTER & Vlaggen F.V.E.N.
Per 1 januari 2017 hanteert de Federatie de volgende tarieven voor eigenaren, die zijn
aangesloten bij een deelnemende behoudsorganisatie.
Eigenaren die geen lid zijn van een behoudsorganisatie adviseren wij lid te worden.
Neem hiervoor contact op met de registerbeheerder. (zie boven)
(Her)Aanmelding schip

€ 10,00

Verlenging bewijs van inschrijving – iedere 5 jaar

€ 10,00

Wimpel verstrekking – krijgt U bericht over na registratie € 20,00 per stuk
Vervanging wimpel – latere jaren

€ 20,00 per stuk

Vlaggen F.V.E.N.
Naast de wimpels voor het Varend Erfgoed zijn er ook een drietal vlaggen van de FVEN beschikbaar
voor een ieder. Deze vlaggen voeren naast het logo ook de bekende slogan.
De afmetingen en prijzen (incl. porto in NL) zijn:
30 x 50 cm
75 x 50 cm
150 x 100 cm

€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00

Het van toepassing zijnde bedrag kan worden overgemaakt op:
IBAN NL 88 INGB 0004 3039 75
Ten name van Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland te Maasland,
onder vermelding van:
NAAM SCHIP – NAAM EIGENAAR – NAAM BEHOUDSORGANISATIE – REGISTER
NUMMER of REDEN VAN BETALING (b.v. aanmelding – verlenging – wimpel – vlag)
Opmerking recht en plicht eigenaren:
Zowel de wimpel als de toegezonden pas dienen bij beëindiging van de relatie schip / eigenaar door de
ingeschreven eigenaar ALTIJD te worden geretourneerd aan de Federatie Varend Erfgoed Nederland,
zie voor adres bovenaan deze pagina.
Eigenaren hebben tevens de verplichting om bij verkoop van het ingeschreven schip zowel de Federatie
als de Behoudsorganisatie op de hoogte te brengen, onder vermelding van de gegevens van een
nieuwe eigenaar.
Bij de FVEN aangesloten behoudsorganisaties: de Stichting tot Behoud van Authentieke Stoomvaartuigen en Motorsleepboten; de Landelijke Vereniging tot Behoud van
het Historisch Bedrijfsvaartuig; de Nederlandse Vereniging tot Behoud van Zeilwherries "Het Zeilend Scheehout"; de Nautische Vereniging Oude Reddings Glorie; de
Stichting Behoud Hoogaars; de Stichting Kotterzeilen; de Stichting Langedijk Waterrijk; de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten; de Vereniging Botterbehoud;
de Vereniging van Booteigenaren "Oude Glorie"; de Vereniging tot Behoud van de Zalmschouw; de Vereniging De Motorsleepboot; de Vereniging Klassieke Scherpe
Jachten en de collectie houdende maritieme musea.

