
E-fuel

De laatste tijd gaat het vaak over duurzaamheid. FEHAC zet
in op E-fuel.

Lees hier wat E-fuel is en waardoor dit een oplossing is voor
het Mobiel Erfgoed en andere voertuigen.

Nationaal Register Mobiel Erfgoed

Het NRME is het register waar al het Mobiel Erfgoed van
Nederland in opgenomen moet worden. FEHAC beheert
NMRE-weg. Dit is de grootste sector qua aantallen. Hier is
nog veel werk.

Hier kunt u lezen hoe het er mee staat.

Helmplicht snorfietsen

Vanaf 1 januari 2023 moet een gecertificeerde helm
gedragen worden op de snorfiets. Dit moet een
goedgekeurde bromfietshelm zijn of een helm voor
speedpedelec (zie voorbeeld).

Deze helmplicht geldt ook voor klassiekers.

Lees hier meer.

Oldtimer mee naar de UK?

Sinds Brexit ligt de UK buiten de EU. Hierbij is een aantal
regels rond in- en uitvoer veranderd. Kan je nog een
oldtimer meenemen op een autoambulance?

Lees hier verder
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FEHAC op Interclassics Maastricht 2023

MECC Maastricht staat van 12 t/m 15 januari 2023 in het
teken van 'Dutch Grand Prix Classics'. In samenwerking met
diverse musea en privéverzamelaars presenteert
InterClassics een unieke collectie van F1 wagens
gepresenteerd uit de Formule 1 geschiedenis van Circuit

Zandvoort.. Ook FEHAC zal met een stand en FEHAC Academy aanwezig zijn.

Nadere info zie hier. 

Nieuwjaarsboodschap

FEHAC wenst u allen goede feestdagen en een voorspoedig
2023.

Klik hier (bladerbaar)
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