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4 Benefits 2013

HET H.O.G.® LIDMAATSCHAP
BIEDT VEEL MEER DAN EEN
UNIEKE RIT …

WELKOM BIJ DE HARLEY
OWNERS GROUP®

ÉÉN MILJOEN LEDEN STERK!

Welkom
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Welkom

De Harley Owners Group® (H.O.G.®) is de
grootste motorclub ter wereld die wordt
gesponsord door de motorfabrikant.

H.O.G. werd opgericht om iets extra’s te 
doen voor mensen die een Harley-Davidson®

motorfiets bezitten, op zich al een geweldige
ervaring. Eigenaars van de beroemdste
motorfiets ter wereld kunnen profiteren 
van allerlei voordelen en diensten, o.a. het

clubblad HOG® magazine, het zeer handige
Touring Handbook, hulp bij pech onderweg,
huurprogramma’s, kortingen op goederen 
en diensten, en nog veel meer. Sinds de
Harley-Davidson Motor Company in 1983
begon met de Harley Owners Group, is het
aantal leden snel toegenomen. H.O.G. heeft 
er nu meer dan een miljoen wereldwijd en
ruim 100.000 in Europa.

JE HOORT 
ERBIJ

RIJD HET
AVONTUUR
TEGEMOET

EXCLUSIEVE TOEGANG
EN VOORRANG BIJ
EVENEMENTEN & SERVICES
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Jouw H.O.G®-lidmaatschap

GEASSOCIEERD 
VOOR HET LEVEN

VOLLEDIG VOOR 
HET LEVEN

GEASSOCIEERD

VOORDELEN
H.O.G.®-LIDMAATSCHAP

VOLLEDIG
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WELKOM BIJ DE GROOTSTE
FABRIEKS-GESPONSORDE 
MOTORCLUB. DE HARLEY OWNERS GROUP®

IS ÉÉN GROTE, WERELDWIJDE FAMILIE –VEEL PLEZIER!

lidmaatscha
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Jouw H.O.G®-lidmaatschap

* Er kunnen extra kosten in rekening gebracht worden. Leden zijn gerechtigd deel te nemen aan het programma of zij kunnen korting krijgen. 
Niet in alle regio’s van toepassing.
† Je moet 10 of 25 jaar achtereenvolgend lid geweest zijn.
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Er zijn vier H.O.G.®-lidmaatschapsvormen. Voor een volledig lidmaatschap of een volledig lidmaatschap voor het
leven moet je een Harley-Davidson®-motorfiets bezitten. Geassocieerde lidmaatschappen zijn bedoeld voor een
passagier of familielid van iemand met een volledig lidmaatschap of een volledig lidmaatschap voor het leven.

VOLLEDIG LIDMAATSCHAP: Geeft het lid recht op alle voordelen en diensten van de Harley Owners Group®.

VOLLEDIG LIDMAATSCHAP VOOR HET LEVEN: Geeft het lid recht op alle voordelen van een volledig lidmaatschap,
plus een speciale patch en speld voor levenslange leden.

GEASSOCIEERD LIDMAATSCHAP: Geeft het lid recht op een aantal voordelen. Elk geassocieerd lid moet
gesponsord worden door een actief volledig lid.

GEASSOCIEERD LIDMAATSCHAP VOOR HET LEVEN: Geeft het lid recht op alle voordelen van een geassocieerd
lidmaatschap, plus een speciale patch en speld voor levenslange leden. Elk geassocieerd lid moet gesponsord
worden door iemand met een volledig lidmaatschap voor het leven.

Benefits 2013    7

hap
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Jouw H.O.G®-lidmaatschap

Lidmaatschappen zijn niet terugvorderbaar 
en niet overdraagbaar. Denk eraan je
lidmaatschapskaart mee te nemen naar
evenementen, rally’s en opendeurdagen. 
Als je je lidmaatschapskaart verliest, kun 
je een nieuwe aanvragen via het H.O.G.®

Customer Care Centre.

De koper van een nieuwe Harley-Davidson®

motorfiets of van een voormalig
demonstratiemodel krijgt automatisch 
een volledig lidmaatschap van een jaar. 

Er wordt automatisch een lidmaatschap
aangemaakt voor diegene wiens naam 
op de registratie verschijnt. 

Als je al H.O.G.-lid bent als je een nieuwe
Harley-Davidson® motorfiets koopt of je bent
dat in de afgelopen twee jaar geweest, geef
dan je lidmaatschapsnummer door tijdens de
verkoop zodat je automatisch een verlenging
van een jaar krijgt. Zo wordt voorkomen dat 
er een dubbel lidmaatschap wordt
aangemaakt. Als je postadres verandert, 

JOUW H.O.G.®- 
LIDMAATSCHAP
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Jouw H.O.G®-lidmaatschap
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Je kunt je lidmaatschap verlengen via mail, per post,
telefoon of online op members.hog.com. Voordat je
H.O.G.-lidmaatschap afloopt, krijg je het verzoek om
het te verlengen. Als je dat doet, blijf je in aanmerking
komen voor alle voordelen, programma’s en diensten.
Je ontvangt dan ook een speciaal ontworpen
verlengingspatch en-pin en een bijgewerkt Touring
Handbook (volledige leden en volledige leden voor 
het leven) en Benefits Guide. De leveringstijd is vier tot
zes weken. Je kunt je verlengingspakket sneller krijgen
door te verlengen voordat je lidmaatschap verloopt.

AUTOMATISCHE VERLENGING  
Zorg ervoor dat je de geweldige voordelen van H.O.G.
niet misloopt! Betaal je met creditcard*, dan is de
verlenging van je H.O.G. lidmaatschap heel eenvoudig.

Wanneer je lidmaatschap na een jaar verloopt, dan
verlengen we het automatisch. Zestig dagen van
tevoren melden we je dat we binnenkort je
lidmaatschap zullen verlengen en dertig dagen voor de
vervaldatum regelen we de betaling. Meer informatie
hierover vind je op members.hog.com.

Natuurlijk kun je de automatische verlenging op elk
moment tijdens je lidmaatschap activeren of annuleren
op members.hog.com of via rechtstreeks contact met
het Customer Care Centre.

*Niet in alle landen beschikbaar

VERLENGING
LIDMAATSCHAP

laat dat het H.O.G. Customer Care Centre dan zo
snel mogelijk weten. Ben je H.O.G.-lid voor het
leven en koop je een nieuwe Harley-Davidson
motorfiets of een Harley-Davidson demo-model,
dan kun je iemand van jouw keuze aanwijzen aan
wie je één jaar gratis lidmaatschap weggeeft! Neem
contact op met het Customer Care Centre voor
meer informatie. 

OPMERKING: ER WORDT SLECHTS ÉÉN
AUTOMATISCH LIDMAATSCHAP AFGEGEVEN
VOOR ELK NIEUW GEKOCHT VOERTUIG.
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HOE MEER JE RIJDT, HOE
MEER VOORDELEN JE KRIJGT
– NAAST ALLE FANTASTISCHE
HERINNERINGEN DIE JE 
ZULT VERZAMELEN OP 
JE HARLEY-DAVIDSON®

MOTORFIETS
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Rijd veel & veilig

H.O.G.® MILEAGE PROGRAMMA 
Verdien pins, patches en emblemen voor je
motor, gewoon door op je Harley-Davidson
motorfiets te rijden – de eerste kun je nu al
krijgen bij 1.000 mijl.

WORLD RIDE
Doe mee met alle andere leden in de 
wereld en verzamel samen miljoenen 
mijlen in twee dagen.

SAFE RIDER SKILLS PROGRAMMA
Voltooi een erkende cursus veilig motorrijden
in 2013 en je ontvangt een pin en patch met
het Safe Rider Skills logo.

HARLEY-DAVIDSON®

FINANCIAL SERVICES*
Als lid heb je toegang tot een hele reeks
financiële producten, verzekeringen en
garanties op jouw maat. Zo maak je de
praktische aspecten van het kopen,
verzekeren en beschermen van je motorfiets
nog eenvoudiger.

H.O.G.® ASSISTANCE*
Volledige leden kunnen zich inschrijven 
voor de H.O.G.® Assistance pechdienst.

* Alleen voor Volledige leden. Bijkomende kosten zijn
mogelijk. Finance, Insurance en H.O.G. Assistance zijn 
niet in alle landen verkrijgbaar.

WORLD RIDE:
DOE MEE! RIJD

VEILIG
REDENEN OM TE RIJDEN
DOE MEE AAN HET
H.O.G.® MILEAGE PROGRAMME

NL Ride Hard.qxp:Layout 1  3/12/12  09:29  Page 11



Rijd veel & veilig
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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.

Pins, patches en motorfietsmedaillons worden
toegekend aan H.O.G-leden voor het rijden op hun
Harley-Davidson motorfiets. Inschrijf-formulieren
zijn verkrijgbaar via de Members Only website
members.hog.com, je plaatselijke Harley-Davidson
dealer, of door contact op te nemen met het H.O.G.
Customer Care Centre.

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 Programme 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 officiele 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 Programme
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 er een afzonderlijk
H.O.G. Mileage Programme formulier worden
ingevuld, dat goedgekeurd moet worden door een
officiële Harley-Davidson dealer, en verstuurd moet
worden naar het H.O.G. Customer Care Centre.

6. Passagiers mogen ook deelnemen aan het
H.O.G. Mileage Programme. 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.

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., hetzelfde
aantal kilometers kan niet tweemaal meetellen).

8. Authorized Harley-Davidson 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 Programme formulier moet de
kilometer-stand vermelden en het juiste
voertuigidentificatie-nummer 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 officiele Harley-Davidson dealer.

11. Een H.O.G. Mileage Programme 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
rechts vermelde kilometerniveaus te behalen.

OPMERKING: Na 300.000 mijl blijven 
de prijsniveaus met 50.000 mijl per 
keer omhoog gaan.

Je rekent kilometers om naar mijlen door de
kilometers te delen door 1,61. 
Bijvoorbeeld 40.250 km ÷ 1,61 = 25.000 mijl.

MIJLEN KILOMETERS
1.000 mijl 1.610 km

5.000 mijl 8.050 km

10.000 mijl 16.100 km

25.000 mijl 40.250 km

40.000 mijl 64.400 km

60.000 mijl 96.600 km

80.000 mijl 128.800 km

* 100.000 mijl * 161.000 km

125.000 mijl 201.250 km

150.000 mijl 241.500 km

175.000 mijl 281.750 km

* 200.000 mijl * 322.000 km

250.000 mijl 402.500 km

* 300.000 mijl * 483.000 km

* Er worden speciale medaillons, geschikt voor 
op je Harley-Davidson motorfiets, toegekend 
voor elke 100.000 mijl die je behaalt.

H.O.G.® MILEAGE PROGRAMME

JE VINDT HET
DEELNAME-
FORMULIER 
MIDDENIN
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Rijd veel & veilig

Geldige leden die met succes een
goedgekeurde training veilig rijden op 
de motorfiets hebben afgerond in het
kalenderjaar 2013 krijgen een pin en patch
met daarop het ‘Safe Rider Skills’ logo.

DE OFFICIËLE RICHTLIJNEN ZIJN:
1. Je moet een geldig H.O.G.-lid zijn op de

datum dat de cursus begon.
2. Je moet binnen drie maanden na afronding

van de motortraining een kopie van het
certificaat van de door jou gevolgde
training opsturen.

3. Beperkt tot erkenning van één
veiligheidscursus per lid per jaar.

4. Pin en patch kunnen verkregen worden
door een ingevuld formulier met een kopie
van het certificaat van de veiligheidscursus

waarop staat dat je met succes de cursus
hebt afgerond in te dienen. Formulieren zijn
te verkrijgen door te bellen of faxen naar
H.O.G. Customer Care Centre (zie telefoon-
en adreslijst).

5. Nadat minimaal 12 leden van een chapter
geslaagd zijn voor een goedgekeurde
rijtraining en hun afzonderlijke certificaten
hebben ingediend bij H.O.G. wordt er een
lasergegraveerde Safe Rider Skills Chapter
Plaque naar de sponsorende dealer gestuurd.

SAFE RIDER SKILLS PROGRAMMA

In 2012 werd de Maandag van Miljoen Mijlen
uitgebreid met een start op zondag, waardoor
de tweedaagse World Ride ontstond. H.O.G.
nodigde alle Harley-Davidson rijders uit om mee
te doen en te genieten van het plezier en de
kameraadschap die je hebt als je lid bent van
de wereldwijde officiële motorclub van Harley-
Davidson. Er namen rijders uit 66 landen deel,

die samen 7.799.140 mijl reden! In 2013 ben je
opnieuw uitgenodigd om deel te nemen op 23 en
24 juni. Doe mee aan de tweede jaarlijkse World
Ride en presenteer H.O.G. aan de hele wereld.

NIEUWS EN MEER INFORMATIE OVER JE
DEELNAME AAN DE WORLD RIDE IN 2013
VIND JE OP MEMBERS.HOG.COM

WORLD RIDE

JE VINDT HET DEELNAME-
FORMULIER MIDDENIN
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Je Harley-Davidson motorfiets is uniek, dus besteed
voldoende aandacht aan een goede verzekering.
Harley-Davidson Insurance Services is gespecialiseerd
in de bescherming van jouw rijbeleving en zoekt de
verzekering die het beste aansluit op jouw behoeften
voor een betaalbare prijs.

Vaak krijg je verzekeringsexperts aan de lijn die zelf ook
gek zijn op hun Harley – en die zaken onder je aandacht
brengen waar een gemiddelde verzekeringsmaatschappij
niet aan denkt. Bijvoorbeeld de reële waarde van je
motor, inclusief alle accessoires. Of alle kortingen waar
je recht op hebt. Nadat je alle relevante details van het
hebben van een Harley-Davidson motor hebt bekeken,
helpt de verzekeringsexpert je om de juiste dekking
voor jou en je motorfiets te vinden.

Het advies is gratis en je bent niet verplicht om de
verzekering te nemen. Het is gewoon een belangrijk
voordeel van het bezitten van een Harley-Davidson
motor. Voor meer informatie kun je bellen naar het
specifieke nummer van jouw land, kijken op harley-
davidson.eu/financialservices of contact opnemen 
met je lokale dealer.

VOOR INFORMATIE OVER HARLEY-DAVIDSON
INSURANCE SERVICES, INCLUSIEF DE KORTING
VOOR H.O.G.® LEDEN, BEL JE NAAR:
• Nederland: 017 242 7290
• België: 02 244 21 94
• Duitsland: 07171 9110 100
• Frankrijk: 0810 883 880
• Ierland: 1800 818787
• Italië: 199 454 199
• Oostenrijk: 0720 710 700
• Portugal: 210001016  • Spanje: 902 88 48 48
• Verenigd Koninkrijk: 0800 954 9070
• Zuid-Afrika: 082 304254
• Zwitserland: 0800 80 80 80

Rijd veel & veilig

14 Benefits 2013

*Harley-Davidson Financial Services is een handelsnaam
van Harley-Davidson Financial Services Europe Limited,
een onderneming die geregistreerd is in Engeland &
Wales en wordt gereguleerd door de Financial Services
Authority voor het aanbieden van algemene verzekeringen.
Harley-Davidson Finance, Harley-Davidson Insurance
Services (Harley-Davidson Protection in Italië) en Harley-
Davidson Warranty Services zijn programma’s die worden
aangeboden, afgesloten en beheerd door onafhankelijke
derde partijen. Niet alle producten en services zijn
verkrijgbaar in alle landen. Voor meer informatie over
producten en verzekeringsagenten kun je terecht op
www.harley-davidson.eu/financialservices of bij je lokale
Authorized Harley-Davidson Dealer.

HARLEY-DAVIDSON 
WARRANTY SERVICES

Als lid van H.O.G.® kun je gebruikmaken van een 
aantal uitstekende financiële, verzekerings- en
garantieverlengingsproducten om de administratie
rondom het kopen, verzekeren en beschermen van 
je motorfiets zo simpel mogelijk te maken. Of het nu
gaat om betalingsregelingen voor motorfietsen en

onderdelen of verzekeringspolissen en financierings-
bescherming, onze producten zijn specifiek afgestemd
op de behoeften van Harley-motorfietsrijders. Dus zijn
ze niet alleen duidelijk en flexibel, maar maken ze het
begroten van je aankoop een stuk eenvoudiger, zodat 
je voordat je het weet op je bike zit.

HARLEY-DAVIDSON 
FINANCIAL SERVICES*

Om volop te genieten van de Harley-Davidson® lifestyle of om je motorfiets in te ruilen voor het nieuwste Harley®

model biedt Harley-Davidson Finance een hele reeks betaalbare kredietmogelijkheden die zijn aangepast aan jouw
specifieke behoeften. Meer informatie over de producten in jouw land vind je bij je Harley-Davidson dealer of op
www.harley-davidson.eu/financialservices

HARLEY-DAVIDSON FINANCE

HARLEY-DAVIDSON INSURANCE SERVICES/HARLEY-DAVIDSON PROTECTION

Harley-Davidson Warranty Services zijn actief op de
meeste grote Europese markten en bieden een aantal
garantieverlengingsdiensten voor zowel nieuwe als
gebruikte motorfietsen. Als je wilt zien of er voor jouw
bike een product beschikbaar is op jouw markt, neem
dan contact op met je dichtstbijzijnde erkende 
Harley-Davidson-dealer of ga naar harley-
davidson.eu/financialservices.
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Als je niet graag ergens strandt, dan is
H.O.G.® Assistance wat je nodig hebt. 

H.O.G. Assistance is een hulpdienst die bij
pech onderweg 24 uur per dag en 365 dagen
per jaar bijstand verleent. 

Je kunt gebruikmaken van deze service bij
pech, een lekke band, een lege benzinetank
en zelfs verlies van je sleutels. In al deze
omstandigheden word je zo snel mogelijk
geholpen door H.O.G. Assistance.

Je motorfiets kan worden opgehaald en
daarna naar de dichtstbijzijnde Harley-
Davidson dealer worden gebracht voor
reparatie. Bij een lege benzinetank word je
gewoon langs de kant van de weg geholpen.
(De brandstofkosten zijn voor jouw rekening.)

Als de dealer niet is geopend, wordt de
motorfiets veilig opgeslagen en op de
volgende werkdag bij de dealer afgeleverd. 

Indien nodig kan een hotelovernachting
worden goedgekeurd en terugbetaald door
H.O.G. Assistance, of alternatief transport
naar je bestemming, afhankelijk van de
omstandigheden. Hulp en accommodatie zijn
voor zowel rijder als duorijder.

H.O.G. Assistance draagt eveneens de
vervoerskosten van je reis naar de dealer
waar je je gerepareerde motorfiets kunt
ophalen. De reparatiekosten van je motorfiets
worden niet betaald door H.O.G. Assistance. 

Bij H.O.G. Assistance is er geen limiet aan het
aantal of de duur van buitenlandse reizen en
er is geen beperking op de leeftijd van het
voertuig. 

De service is één jaar gratis voor eigenaars
van een nieuwe Harley-Davidson motorfiets.
Daarna is H.O.G. Assistance tegen betaling
ook verkrijgbaar voor periodes van 12
maanden, exclusief voor H.O.G. leden.

Neem voor meer informatie contact op met
het H.O.G. Customer Care Centre of je dealer.

Lees het contract goed door voor alle
bijzonderheden en de algemene
voorwaarden.

LET OP HET VOLGENDE: 
• H.O.G.® ASSISTANCE-CONTRACTEN KUNNEN NIET

OVERGEDRAGEN WORDEN EN ER WORDT GEEN
TERUGBETALING GEDAAN.

• H.O.G.® ASSISTANCE IS NIET VERKRIJGBAAR 
IN HET MIDDEN-OOSTEN, INDIA EN ENKELE 
OOST-EUROPESE LANDEN.

Rijd veel & veilig

H.O.G.® ASSISTANCE

JE VINDT HET
AANVRAAGFORMULIER

MIDDENIN
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16 Benefits 2013

ER LIGT EEN WERELD 
VAN SPANNENDE 
HARLEY-DAVIDSON®

BELEVINGEN OP JE 
TE WACHTEN. VAN
EVENEMENTEN EN RALLY’S
OVERAL TER WERELD TOT
TOERRITTEN, HUURMOTOREN
EN TRANSPORTDIENSTEN 
EN HET H-D MUSEUM™ IN
MILWAUKEE. STAP OP JE
MOTOR EN RIJD HET
AVONTUUR TEGEMOET!
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Benefits 2013    17

Verbreed je horizon

WERELDWIJDE
EVENEMENTEN

EENVOUDIG
ALS HET
ABC!
RIJD OM TE WINNEN

RIJD NOG MEER EN NOG BETER MET DE 

H-D® AUTHORIZED
TOURS, HUURMOTOREN & TRAINING

HARLEY-DAVIDSON®

AUTHORIZED TOURS
Toer zorgeloos rond – je erkende touroperator
laat je alle plekken van de wereld zien.

HARLEY-DAVIDSON®

AUTHORIZED RENTALS
Rijd op je favoriete Harley-Davidson®

motorfiets, waar je ook bent – kies uit 
350 huuradressen.

RIDER TRAINING
Ontwikkel je rijvaardigheden met onze
gespecialiseerde rijcursussen.

H.O.G.® EVENEMENTEN
Een geweldige manier om H.O.G.® te beleven
– van lokale Chapter bijeenkomsten tot
nationale rally’s en andere spectaculaire
internationale evenementen.

H.O.G. MOTORTRANSPORT*
Transporteer je motor naar andere landen
voor een gereduceerd ledentarief. 

ABCS OF TOURING 
Verdien punten en win prijzen door je reizen
met foto’s te documenteren.

HARLEY-DAVIDSON MUSEUM™
Passie komt tot leven… binnen de muren van
het Harley-Davidson Museum™.
* Alleen voor Volledige leden
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18 Benefits 2013

1. Deelname is per persoon en men moet een
geldig H.O.G.®-lidmaatschap hebben. Als
een volledig en geassocieerd lid beiden
willen deelnemen, dan dienen zij
afzonderlijke inzendingen te doen.

2. Er moeten minimaal 26 foto’s ingeleverd
worden met ALLE volgende elementen in
ELKE foto.
• Jouw Harley-Davidson® motorfiets.
• Een nummer van HOG® magazine 2013.
• Jezelf – op minimaal tien foto’s.
• Een ‘officiële aanwijzing’.
• Vermeld elke stad, county, gemeente,
staat, provincie, land of evenement bij 
je inzending. Op foto’s voor een Harley-
Davidson® dealership moet je de naam 
van de stad/het dorp achterop schrijven.

3. Een ‘officiële aanwijzing’ is:
• Een door een overheidsinstantie geplaatst
bord, dat binnen de grenzen ligt van de plek
die het benoemt (kilometervermeldingen of
richtingwijzers zijn niet toegestaan). 
• Een overheidsgebouw met de naam 
van de plaats of staat erop, zoals een
postkantoor, politiebureau, enz. 

4. Een bezoek aan een Authorized Harley-
Davidson dealer moet worden bewezen met
een kassaticket, visitekaartje of briefpapier
van de dealer.

5. De naam van het dorp, de stad, county,
gemeente, staat, het land, enz. moet
duidelijk leesbaar op het ‘officiële bord’ 
op de foto staan om punten te krijgen.

6. Je moet op je Harley-Davidson motorfiets
rijden. Foto’s met de motorfiets op een
trailer zijn niet geldig.

7. Je mag ook foto’s insturen met een Harley-
Davidson motorfiets die je huurde via het
Authorized Dealer Rental programma.

8. Gezien de grote afstanden in Afrika en 

India mogen H.O.G. leden ook erkende
natuurparken opnemen bij het
landengedeelte op het formulier. 

9. Voeg een extra blad toe als er niet
voldoende ruimte is op het officiële
formulier, met daarop je naam en H.O.G.
nummer. Bevestig dat blad stevig aan het
officiële formulier.

10. De namen van de winnaars worden
gepubliceerd in HOG magazine. Alle
ingediende foto’s worden eigendom van de
Harley-Davidson Motor Company en mogen
worden gebruikt in HOG magazine.

11. Stuur je inzending naar H.O.G. Customer
Care Centre. Alle inzendingen moeten een
poststempel van uiterlijk 31 december 2013
hebben. Alle prijzen worden na die datum
uitgereikt. 

12. De foto’s moeten voldoen aan de
bovenstaande regels om voor punten in
aanmerking te komen. De punten worden
als volgt toegekend:
• Een punt voor elke stad (of gelijkwaardig,
d.w.z. dorp) in Europa, het Midden-Oosten
en Afrika – van A tot en met Z. Maximaal 26
punten.
• Een punt voor elk land, provincie, county,
gemeente, departement in Frankrijk, kanton
in Zwitserland, Bundesland in Duitsland,
gebied of staat. Maximaal 30 punten.
• Een punt voor elke Amerikaanse staat/
Canadese provincie. Maximaal 50 punten.
• Twee punten voor een H.O.G. Rally of
evenement zoals geadverteerd in HOG
magazine, de Benelux sectie van de
newsletter, eZine of online op www.harley-
davidson.com of members.hog.com. 
Geen maximum.
• Een punt voor elk natuur- of nationaal
park. Maximaal 2 punten.

• Een punt voor elk van de zes Amerikaanse
Harley-Davidson vestigingen, het Harley-
Davidson Museum of het kantoor van
Harley-Davidson Europe in Oxford.
Maximaal 7 punten. (HOG magazine moet 
te zien zijn, maar je motorfiets is NIET
verplicht voor deze punten.)
• Een punt voor elke Authorized Harley-
Davidson Dealer. Geen maximum.

13. De volgende prijzen worden toegekend:
• Eerste plaats: H.O.G. cadeaubon van 
€500 en ABCs of Touring plaat.
• Tweede plaats: H.O.G. cadeaubon van
€250 en ABCs of Touring plaat.
• Derde plaats: H.O.G. cadeaubon van 
€100 en ABCs of Touring plaat.
• Volgende tien: ABCs of Touring plaat.
• 5 tot 25 punten: ABCs pin, patch en
standaardonderzetter.
• 26 tot 51 punten: ABCs pin, patch,
standaardonderzetter en motorfietsbel.
• 52 tot 77 punten: ABCs pin, patch,
standaardonderzetter, motorfietsbel 
en T-shirt.
• 78 punten en meer: ABCs pin, patch,
standaardonderzetter, motorfietsbel, 
T-shirt en plunjezak.  
Neem voor meer informatie contact op met
het H.O.G.® Customer Care Centre.

14. OM RECHTVAARDIG TE ZIJN, ZULLEN 
ER GEEN UITZONDERINGEN WORDEN
GEMAAKT OP VOORGAANDE REGELS. 
Als er gelijk geëindigden zijn, wordt er
geloot. De beslissing van de jury is bindend. 

Stuur je inzendingen naar: ABC’s of Touring,
Harley Owners Group Customer Care Centre,
Globe House, 1 Chertsey Road, Twickenham
TW1 1LR, Engeland.

ABCS
OF TOURING
‘A’ STAAT VOOR AVONTUUR, 
MAAR ALLEEN JIJ KUNT 
BEPALEN WAAR DE REST VAN 
HET ALFABET VOOR STAAT

JE VINDT HET
DEELNAMEFORMULIER

MIDDENIN
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Ontwikkel je rijvaardigheid – specialistische 
Harley-Davidson Rider Training is in de hele wereld
beschikbaar met cursussen voor gevorderde
motorrijders. Neem voor meer informatie contact op
met je H.O.G.-manager of het Customer Care Centre.

Er zijn meer dan 350 Harley-Davidson Authorized
Rental aanbieders waaruit je kunt kiezen. Met een
Harley-Davidson Authorized Rental weet je zeker dat 
de motor die je huurt in een uitstekende staat verkeert
en dat je een passende verzekering kunt afsluiten.
Tevens kun je gebruikmaken van veilige bagageopslag
voor korte termijn, een pechhulpdienst die dag en
nacht klaarstaat en een Harley-Davidson goedgekeurde
helm, regenpak en motorslot.

Je kunt comfortabel thuis je Harley-Davidson
Authorized Rental motorfiets zoeken, selecteren en
boeken op populaire wereldwijde bestemmingen. Deze
service is online beschikbaar via www.h-d.com/rentals
of via het Membership Services Centre. Het is dus nu
gemakkelijker dan ooit tevoren om overal ter wereld te
rijden op een Harley-Davidson motor.

VOOR MEER INFORMATIE OF OM HARLEY-DAVIDSON
AUTHORIZED RENTALS LOCATIES TE VINDEN, KUN JE 
TERECHT OP H-D.COM/AUTHORIZEDRENTALS

HARLEY-DAVIDSON® AUTHORIZED TOURS

HARLEY-DAVIDSON®

AUTHORIZED RENTALS

RIDER
TRAINING

Het Harley-Davidson Authorized Tours Programma is
gemaakt voor nieuwe en ervaren rijders die op een
Harley willen reizen en de wereld willen verkennen met
gespecialiseerde en gerenommeerde touroperators. De
toerritten zijn gemaakt door rijders en voor rijders: ze
gaan door mooie streken en hebben weinig verkeer en
véél bochten – precies waar jij van houdt. En elke nacht
logeer je in een geweldige plaats, met lekker eten, een
paar drankjes en een comfortabel bed. Er is een hele
lijst van locaties waar je absoluut met je motor naartoe
moet. Deze bijzondere toerritten nemen je mee naar de

plaatsen waarvan je altijd al droomde en die je je altijd
zult blijven herinneren. Er zijn fantastische wegen voor
een spannende motorrit – en met wie kun je die beter
rijden dan Harley-Davidson?

Je kunt kiezen uit ruim 200 Harley-Davidson 
Authorized Tours, met een menu van professioneel
begeleide, half begeleide of niet begeleide 
Harley-Davidson toerpakketten in de hele wereld. 
JE KUNT JOUW PLAATS OP DE TRIP VAN JE LEVEN 
VINDEN EN BOEKEN OP H-D.COM/AUTHORIZEDTOURS
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ABCs of touring 2013

Gebruik HOOFDLETTERS voor het invullen.

Naam

Lidmaatschapsnummer                                             

T-shirt maat (omcirkel)  Dames: S  M  L  XL  Heren: S  M  L  XL  XXL

H.O.G.® / Tour / Nationale 
/ Regionale Rally
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAAL

Geen max. / 2 punten per item

Gemeente (A-Z)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

TOTAAL

Max. 26 punten / 1 punt per item

Land, Provincie,
Graafschap, Gemeente etc
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAAL

Max. 30 punten / 1 punt per item
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

TOTAAL

Max. 50 punten / 1 punt per item

Nat. Park / Bos /
Provinciaal Park
1

2

TOTAAL

Max. 2 punten / 1 punt per item

H-D Faciliteiten
1 Juneau Avenue, Wisconsin

2 Pilgrim Road, Wisconsin

3 Tomahawk, Wisconsin

4 York, Pennsylvania

5 Kansas City, Missouri

6 Harley-Davidson Europe, UK

7 Harley-Davidson Museum™

TOTAAL

Max. 7 punten / 1 punt per item

Authorized Dealers
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTAAL

Geen max. / 1 punten per item

ABCs of touring 2013

Verenigde Staten /
Canadese Provincie verv.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

totaal

STUUR JE INZENDINGEN NAAR:
ABCs of Touring 2013
H.O.G. Customer Care Centre
Globe House, 1 Chertsey Road
Twickenham, TW1 1LR UK
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mileage programma 2013

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 KILOMETER
1.000 mijl 1.610 km
5.000 mijl 8.050 km
10.000 mijl 16.100 km
25.000 mijl 40.250 km
40.000 mijl 64.400 km
60.000 mijl 96.600 km
80.000 mijl 128.800 km
*100.000 mijl *161.000 km
125.000 mijl 201.250 km
150.000 mijl 241.500 km
175.000 mijl 281.750 km
*200.000 mijl *322.000 km
250.000 mijl 402.500 km
*300.000 mijl *483.000 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

Woonplaats

Postcode

Land

Tel. 

E-mail

Naam van passagier 

Naam

H.O.G.® Nummer

Straat

Woonplaats

Postcode

Land
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Bevestiging door dealer 

Naam dealerbedrijf 

Dealernummer

Handtekening dealer 

Datum   | | (DD/MM/JJ)

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

Dealerstempel

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 _________________________________________ Kilometerstand bij inschrijving: ______________  mijl kilometer

VIN _________________________________________ Kilometerstand bij inschrijving: ______________  mijl kilometer

VIN _________________________________________ Kilometerstand bij inschrijving: ______________  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.)

mileage programmA 2013

STUUR JE INZENDINGEN NAAR:
Mileage Programme 2013

H.O.G. Customer Care Centre
Globe House, 1 Chertsey Road

Twickenham, TW1 1LR UK

BELANGRIJKE OPMERKING:
Je Harley-Davidson® motor moet zijn ingeschreven, voordat je kilometers kunt verzamelen in dit
programma. (VIN = voertuigidentificatienummer)

Inschrijving
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safe rider skills programma 2013

Geldige leden die met succes een goedgekeurde training veilig rijden op 
de motorfiets hebben afgerond in het kalenderjaar 2013 krijgen een pin 
en patch met daarop het ‘Safe Rider Skills’ logo.

Aanvraag

Naam 

H.O.G.® Nummer

Straat

Woonplaats

Postcode 

Naam cursus

Locatie van cursus

Datum cursus:       Van | | Tot | |

Indien je lid bent van een lokaal H.O.G.® Chapter, hier invullen:

Chapternaam

Chapternummer

1. Je moet een geldig H.O.G.-lid zijn op de datum dat de cursus begon.

2. Je moet binnen drie maanden na afronding van de motortraining een kopie 

van het certificaat van de door jou gevolgde training opsturen.

3. Beperkt tot erkenning van één veiligheidscursus per lid per jaar.

STUUR JE INZENDINGEN NAAR:
Safe Rider Skills Programma 2013

H.O.G. Customer Care Centre
Globe House, 1 Chertsey Road

Twickenham, TW1 1LR UK

Land
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safe rider skills programma 2013

Geldige leden die met succes een goedgekeurde training veilig rijden op 
de motorfiets hebben afgerond in het kalenderjaar 2013 krijgen een pin 
en patch met daarop het ‘Safe Rider Skills’ logo.

Aanvraag

Naam 

H.O.G.® Nummer

Straat

Woonplaats

Postcode 

Naam cursus

Locatie van cursus

Datum cursus:       Van | | Tot | |

Indien je lid bent van een lokaal H.O.G.® Chapter, hier invullen:

Chapternaam

Chapternummer

1. Je moet een geldig H.O.G.-lid zijn op de datum dat de cursus begon.

2. Je moet binnen drie maanden na afronding van de motortraining een kopie 

van het certificaat van de door jou gevolgde training opsturen.

3. Beperkt tot erkenning van één veiligheidscursus per lid per jaar.

STUUR JE INZENDINGEN NAAR:
Safe Rider Skills Programma 2013

H.O.G. Customer Care Centre
Globe House, 1 Chertsey Road

Twickenham, TW1 1LR UK

Land
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h.o.g.® assistance

Als je niet graag ergens strandt, dan is H.O.G.® Assistance wat je nodig hebt.

H.O.G. Assistance® is een hulpdienst die bij pech onderweg 24 uur per dag
en 365 dagen per jaar bijstand verleent. 

HULPDIENST EXCLUSIEF
VOOR H.O.G.® LEDEN
Je kunt gebruikmaken van deze service bij pech, een lekke band, een lege benzinetank en 
zelfs verlies van je sleutels. In al deze omstandigheden word je zo snel mogelijk geholpen 
door H.O.G.® Assistance.

Je motorfiets kan worden opgehaald en daarna naar de dichtstbijzijnde Harley-Davidson®

dealer worden gebracht voor reparatie. Bij een lege benzinetank word je gewoon langs de 
kant van de weg geholpen. (De brandstofkosten zijn voor jouw rekening.)

Als de dealer niet is geopend, wordt de motorfiets veilig opgeslagen en op de volgende 
werkdag bij de dealer afgeleverd. Indien nodig kan een hotelovernachting worden goedgekeurd 
en terugbetaald door H.O.G. Assistance, of alternatief transport naar je bestemming, afhankelijk
van de omstandigheden. Hulp en accommodatie zijn voor zowel rijder als duorijder.

H.O.G. Assistance draagt eveneens de vervoerskosten van je reis naar de dealer waar je je
gerepareerde motorfiets kunt ophalen. De reparatiekosten van je motorfiets worden niet betaald
door H.O.G. Assistance. Bij H.O.G. Assistance is er geen limiet aan het aantal of de duur van
buitenlandse reizen en er is geen beperking op de leeftijd van het voertuig. 

De service is één jaar gratis voor eigenaars van een nieuwe Harley-Davidson motorfiets. Daarna is
H.O.G. Assistance tegen betaling ook verkrijgbaar voor periodes van 12 maanden, exclusief voor
H.O.G. leden.

Lees het contract goed door voor alle bijzonderheden en de algemene voorwaarden. Let op het
volgende: H.O.G. Assistance-contracten kunnen niet overgedragen worden en er wordt geen
terugbetaling gedaan. H.O.G. Assistance is niet verkrijgbaar in het Midden-Oosten, India en
enkele Oost-Europese landen.

Meer informatie vind je op members.hog.com
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Wil je H.O.G.® Assistance aanvragen? Stuur dan dit formulier volledig ingevuld 
naar het onderstaande adres. Je pas en de polisdocumentatie worden je vervolgens
toegestuurd. De dekking begint wanneer de betaling is geaccepteerd.

Je moet een Volledig H.O.G.®-lid zijn om voor deze service in aanmerking te komen.

NAAM

ADRES

POSTCODE

WOONPLAATS

FRAMENUMMER

H.O.G. Nr

BETALINGSOPTIES (AANKRUISEN A.U.B.)

Ik betaal met mijn creditcard. Ik woon in (land) __________________________________

Breng het bedrag _____________________ in mindering via mijn VISA/Mastercard. 

Valuta ____________________________________________

Vul hieronder het creditcardnummer in. Alleen VISA en Mastercard worden geaccepteerd. 
Overschrijving via de bank is niet mogelijk.

Verloopdatum creditcard  3-cijferige beveiligingscode

/

Handtekening Datum

Stuur uw aanmeldingsformulier naar: 

H.O.G. ASSISTANCE, P.O. Box 4140, Hornchurch, Essex RM11 1GX, UK

h.o.g.® assistance

Jaarlijkse
verzekeringspremie
Alle prijzen in euro (€) tenzij
anders vermeld. SELECTEER
DE CORRECTE PRIJS AAN
DE HAND VAN HET LAND
WAAR JE WOONT. ALLE
ONDERSTAANDE PRIJZEN
ZIJN INCLUSIEF DE LOKAAL
GELDENDE VERZEKERINGS-
PREMIE-BELASTING TEGEN
DE HUIDIGE TARIEVEN.

ANDORRA 43.33
BELGIË 45.47
CYPRUS 44.72
DENEMARKEN 40.76
DUITSLAND 40.76
FINLAND 40.76
FRANKRIJK 40.76
GIBRALTAR 50.19
GRIEKENLAND 44.62
HONGARIJE 47.62
IERLAND 42.90
ITALIË 46.33
KROATIË 40.76
LIECHTENSTEIN 41.61
LUXEMBURG 46.12
MALTA 42.90
MONACO 42.47
NEDERLAND 45.05
NOORWEGEN 44.62
OOSTENRIJK 43.76
POLEN 40.76
PORTUGAL 40.76
SAN MARINO 44.62
SLOVENIË 40.76
SLOWAKIJE 40.76
SPANJE 43.54
TSJECHIË 43.33
TURKIJE 40.76
VS MILITAIREN 42.90
ZWEDEN 42.90
ZWITSERLAND 42.90
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20 Benefits 2013

Verbreed je horizon

H.O.G.®-leden uit de hele wereld worden uitgenodigd het hele jaar 
door naar H.O.G.-evenementen en -activiteiten te komen in Europa, het
Midden-Oosten en Afrika. Van chapterbijeenkomsten tot nationale rally’s,
de H.O.G.-evenementen zijn er in allerlei soorten en maten. Sommige zijn
gericht op rijden, andere op entertainment. Maar wat hun doel ook is, er is
één ding waar je altijd op kunt rekenen bij een H.O.G.-evenement: de kans
om samen te komen met mede H.O.G.-leden en een leuke tijd te hebben.

KIJK IN HOG MAGAZINE OF OP DE KALENDER OP WWW.MEMBERS.HOG.COM
EN WWW.HOGEUROPEGALLERY.COM VOOR MEER INFORMATIE OVER
KOMENDE EVENEMENTEN – OP BLADZIJDE 32 STAAT EEN OVERZICHT VAN
ALLE GROTE EUROPESE EVENEMENTEN IN 2013. DENK ERAAN – HET HEEFT
VOORDELEN OM JE VAN TEVOREN IN TE SCHRIJVEN VOOR EVENEMENTEN,
ZOALS EEN GEREDUCEERDE ENTREE EN GEGARANDEERDE RALLYPAKKETTEN.
MIS ZE NIET!

H.O.G.® EVENEMENTEN

INTERNATIONAAL
MOTORTRANSPORT
Federal Motorcycle Transport kan
zorgen voor het internationale
transport van je Harley-Davidson®

motorfiets. Stel dat je een verre
motorvakantie wilt maken, een
internationale rally wilt meemaken
of gaat verhuizen, dan heeft Federal
Motorcycle Transport een reeks
transportdiensten waarmee je je
Harley-Davidson motorfiets op een
veilige en betaalbare manier kunt
transporteren. Federal Motorcycle
Transport biedt een enkele reis of
een retourreis van je Harley-
Davidson motorfiets naar je
eindbestemming en regelt alle
internationale douaneformaliteiten
voor je. Zowel lucht- als
zeetransport is mogelijk.

VOOR HET BOEKEN VAN HET TRANSPORT
VAN JE HARLEY-DAVIDSON MOTORFIETS
EN VOOR INFORMATIE OVER SERVICES 
EN TARIEVEN VOOR H.O.G. LEDEN KUN 
JE CONTACT OPNEMEN MET FEDERAL
MOTORCYCLE TRANSPORT OP 
+1-309-694-4500, TOESTEL 2217, 
FAX +1-309-282-0438 OF E-MAIL NAAR
JENNIFER_G@FEDERALCOS.COM.

OPMERKING: Federal Motorcycle
Transport en Allied Van Lines zijn
privéfirma’s die services aanbieden
aan H.O.G. leden. Harley-Davidson
Motor Company en H.O.G. zijn 
geen partij in contracten of
overeenkomsten tussen de
transporteurs en H.O.G. leden. De
Harley-Davidson Motor Company
en H.O.G. zijn niet verantwoordelijk
of aansprakelijk voor de diensten
die de transporteurs aanbieden,
staan niet in voor de inhoud van de
diensten en geven geen garanties
met betrekking tot de diensten.

MOTORTRANSPORT
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Een pelgrimstocht voor H.O.G. leden. De vrijheid,
trots en kameraadschap van Harley-Davidson rijders
komen tot leven in het Harley-Davidson Museum™,
dat gelegen is op een schitterend domein van 8
hectare nabij het centrum van Milwaukee, Wisconsin.
Interactieve en opmerkelijke tentoonstellingen
vertellen het verhaal van de buitengewone mensen,
producten, geschiedenis en cultuur van de Harley-
Davidson Motor Company.  

KOM MET JE CHAPTER
Onze groepsrondleidingen zijn heel populair bij
H.O.G. chapters. De leden van je chapter zullen nog
jarenlang napraten over je bezoek aan het museum.
Er zijn kortingstarieven voor groepen vanaf 15
leden. Voor meer informatie of om je rondleiding 
te boeken, kun je bellen naar +1-414-287-2747 of
mailen naar groups@h-dmuseum.com.

LAAT JE SPOOR ACHTER
Maak jouw persoonlijke verhaal een onuitwisbaar
deel van het Harley-Davidson Museum met het
Living the Legend Rivet Programma. Je kunt
uitdrukking geven aan je band met Harley-Davidson
met een roestvrij stalen klinknagel waarop je je
naam en een persoonlijk citaat laat zetten. Kijk op
h-dmuseum.com /livingthelegend voor informatie
over de speciale tarieven exclusief voor H.O.G. leden.

WORD EXCLUSIEF H.O.G.® LID VAN HET MUSEUM
Het Harley-Davidson Museum biedt een exclusief
lidmaatschapspakket voor H.O.G. leden. Waar je
ook woont, je krijgt toegang tot unieke
evenementen en informatie waarmee je Harley-
Davidson op een hele nieuwe manier beleeft. 
Je vindt meer informatie over dit exclusieve
lidmaatschap van $50* per jaar op 
h-dmuseum.com/membership.

H.O.G. leden kunnen een museumlidmaatschap
van een hoger niveau kiezen en nog steeds de
exclusieve H.O.G. voordelen ontvangen.

Kijk op h-dmuseum.com voor meer informatie over
groepsrondleidingen, lidmaatschap, openingstijden
en routebeschrijvingen. 

*Programma’s kunnen veranderen.
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Verbreed je horizon

HARLEY-DAVIDSON 
MUSEUM™
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VOOR LEDEN VAN H.O.G.®
IS ER EEN HELE REEKS
MERKARTIKELEN – VAN
PATCHES EN PINS TOT EEN
VOLLEDIG ASSORTIMENT
MERCHANDISING MET DE
NAAM VAN H.O.G. EN
HARLEY-DAVIDSON®
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Ook voor jou!

H.O.G.®
MERCHANDISING

VERZAMEL
PATCHES 
EN PINS

BEKIJK DE KAARTEN
EN ROUTES IN HET
H.O.G.® TOURING HANDBOOK

H.O.G.® PATCHES EN PINS 
Je ontvangt een geborduurde H.O.G.® patch
en bronzen H.O.G. pin wanneer je lid wordt
van de Harley Owners Group®, plus jaarlijks
een nieuwe ‘rockers’ patch en pin, speciale
patches wanneer je 10 en 25 jaar lid bent, en
een Life Member patch wanneer je Volledig of
Geassocieerd Levenslang lid wordt.

H.O.G.® TOURING HANDBOOK*
Een jaarlijkse wegenatlas met kaarten, 
een lijst van Harley-Davidson® dealerships 
en veel meer.

H.O.G.® MERCHANDISING 
Er is meer in het leven dan T-shirts, patches
en pins. Kijk maar in de H.O.G. Merchandise
Catalogue bij je dealer!

* Alleen verkrijgbaar voor volledige leden.
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Ook voor jou!

Alle H.O.G.-leden die 10 of 25 jaar achtereenvolgend 
lid zijn, ontvangen een speciale H.O.G. 10 / 25 Year
Member Patch bij hun verlengingspakket voor het 
10e of 25e achtereenvolgende jaar.

Vervang verloren lidmaatschapspins en patches, of
bestel extra exemplaren door contact op te nemen met
het H.O.G. Customer Care Centre op 00 800 1111 2223
of via customerservices@hog-europe.com.
Bestelformulieren kun je krijgen op members.hog.com.

Je kunt alleen de verlengingspins en patches bestellen
waar je voor in aanmerking komt. Zie het ‘Lid sinds’
gedeelte van je H.O.G.-kaart. In het eerste jaar van
lidmaatschap heb je recht op de kleine H.O.G.-pin 
en patch. Je kunt alleen verlengingspins en patches
bestellen voor opeenvolgende actieve jaren. 

Als je bijvoorbeeld in mei 1994 bij ons kwam, en 
je bent sindsdien elk jaar lid geweest, dan kun je
verlengingspins bestellen voor 1995 en later.

H.O.G.®-VERVANGINGSPINS EN-PATCHES

Ben je er trots op bij de grootste motorfietsclub
ter wereld te horen? Laat dat zien door de
H.O.G.®-artikelen te kopen bij de nationale
rally’s, H.O.G. Hospitalities en bepaalde andere
evenementen. Je kunt H.O.G.- en chapter-
specifieke artikelen kopen via je plaatselijke
dealer. Je kunt ook bestellen op de website:

WWW.MID-HOGEUROPE.COM

H.O.G.®-ARTIKELEN
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Ook voor jou!

Het Touring Handbook is een
uitgebreide atlas voor het rijden
door Europa, het Midden-Oosten
en Afrika. Je vindt belangrijke
informatie in je Touring
Handbook, van reisinformatie
tot een complete lijst van
Harley-Davidson® dealerships in
deze gebieden. In het Touring
Handbook vind je nuttige
informatie over reizen,
fabrieksrondleidingen, dealers
en Authorized Harley-Davidson
Rentals.

H.O.G.®
TOURING 
HANDBOOK
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ER ZIJN VEEL MANIEREN OM 
IN CONTACT TE BLIJVEN MET
H.O.G.® EN ALTIJD DE MEEST
RECENTE INFORMATIE TE HEBBEN

NL Stay connected:Layout 1  3/12/12  09:39  Page 26



Benefits 2013    27

Hou contact

H.O.G.® CUSTOMER CARE CENTRE 
Een behulpzaam en handig centrum met
medewerkers die expert zijn in de vele
H.O.G.® voordelen

MEMBERS.HOG.COM
Kijk regelmatig op deze exclusieve leden-
website om je lidmaatschap te vernieuwen,
formulieren te downloaden, informatie over
voordelen te vinden, en nog veel meer.

CHAPTERS
Word lid van een lokaal chapter (gesponsord
door een Authorised Harley-Davidson®

Dealer) en krijg toegang tot een hele reeks
rijevenementen en -belevenissen.

LADIES OF HARLEY™
Een speciale club alleen voor vrouwen.

HOG® MAGAZINE & eMAGAZINE*
Volledige leden (voor het leven) krijgen een
abonnement op het officiële tijdschrift van de
Harley Owners Group®. En je blijft helemaal
op de hoogte met het maandelijkse
eMagazine!

WWW.HOGEUROPEGALLERY.COM
Op de interactieve community website
kunnen we je foto’s en video’s laten zien. 
Log in voor een complete beleving: gebruik
de Route Planner, geef je opmerkingen en 
je cijfer bij foto’s en bekijk het eMagazine en
het archief van het magazine.

H.O.G.® PHOTO APP
Upload en deel je foto’s terwijl je onderweg
bent met onze Photo Upload App!
* Alleen voor Volledige leden

LEDENWEBSITES  
& CUSTOMER CARE CENTRE

CHAPTERS,

APPS
EN MEER

KWARTAALBLAD
VOOR LEDEN VOL
INTERESSANTE ARTIKELEN
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Hou contact

H.O.G.® CUSTOMER CARE CENTRE
Alle H.O.G.® leden hebben direct contact met
H.O.G. via het Customer Care Centre. Je kunt
onze speciale meertalige medewerkers van de
klantendienst bereiken voor alle aspecten van
je H.O.G. lidmaatschap. 

Verleng en upgrade je lidmaatschap, geef
veranderingen in je naam, adres of e-mailadres
door … Onze medewerkers staan paraat om al
je vragen over H.O.G. te beantwoorden via
telefoon, e-mail of post, in zes talen.

Het Customer Care Centre kan je ook helpen
met alle mogelijke vragen over evenementen,
van de betaling van je ticket tot de
voorinschrijving voor een rallypakket. 

Plan je een roadtrip en wil je een Harley-
Davidson® Authorized Tour boeken of 
wil je gebruikmaken van een van onze 350
Authorized Rental adressen ter wereld? 
Wij helpen je het te regelen.

Heb je een exemplaar van HOG® magazine
gemist, wil je je inschrijven voor het

maandelijkse eMagazine of ben je je
lidmaatschapskaart kwijt, dan maakt ons
speciaal opgeleide team dit voor je in orde.

We willen er graag voor zorgen dat je
gemakkelijk kunt deelnemen aan onze
programma’s en nog belangrijker, dat je zo veel
mogelijk plezier hebt als je rijdt. Heb je vragen?
Heb je extra formulieren nodig voor ABCs of
Touring of het Mileage Programma? Wil je
deelnemen aan een Safer Rider Skills
programma? Neem dan contact op met ons.

En als je bezig bent met de oprichting van een
chapter, dan kunnen wij je het nodige advies
geven om ervoor te zorgen dat alles vlot
verloopt en dat al het papierwerk correct is
ingevuld.

Dus waar wacht je nog op? Als er ook maar iets
is wat wij kunnen doen zodat jij optimaal geniet
van je lidmaatschap, dan weet je ons te vinden!

KIJK OP PAGINA 34 VOOR ALLE
CONTACTGEGEVENS.

NL Stay connected:Layout 1  3/12/12  09:44  Page 28



Benefits 2013    29

Hou contact

Deze exclusieve website is alleen voor H.O.G.-leden. Zorg dat 
je het adres bij je favorieten zet: members.hog.com. 

Hier ontdek je wat je lidmaatschap je te bieden heeft. Je kunt 
er al je lidmaatschapszaken regelen, over aanstaande H.O.G.-
evenementen lezen, informatie over voordelen ontdekken en 
een chapter bij jou in de buurt vinden. In ‘Mijn lidmaatschap’ 
kun je je lidmaatschap verlengen, een nieuw lid inschrijven,
registreren voor evenementen en activiteiten in 2011, een
vervangende lidmaatschapskaart bestellen, de gegevens van 
je lidmaatschap controleren en wijzigen, en de automatische
verlenging activeren of annuleren.

Is je telefoonnummer of adres veranderd? Ga gewoon naar
members.hog.com, de officiële website van de Harley Owners
Group® en dan naar het onderdeel Mijn Lidmaatschap. Daar 
kun je je persoonlijke informatie snel en makkelijk aanpassen, 
en er worden telkens nieuwe dingen toegevoegd. Het is een
geweldige site voor allerlei belangrijke H.O.G.-informatie – 
24 uur per dag, 7 dagen per week. Op bladzijde 34 kun je 
lezen hoe je een profiel aanmaakt.

MEMBERS.HOG.COM

Ladies of Harley™ (LOH) biedt leden een 
speciaal geborduurde patch en pin in het eerste
lidmaatschapsjaar. Elk verlengingsjaar ontvangen 
de LOH-leden een LOH-pin met daarop het
lidmaatschapsjaar. 

Je moet een actief vrouwelijk lid of geassocieerd lid 
zijn van H.O.G. om je aan te kunnen sluiten bij Ladies 
of Harley. LOH is gratis voor actieve H.O.G.-leden, 
maar het lidmaatschap van de Ladies of Harley 
wordt niet automatisch geactiveerd.

ALS JE JE AAN WILT SLUITEN, NEEM DAN 
CONTACT OP MET HET H.O.G.® CUSTOMER CARE
CENTRE OF GA NAAR HET ONDERDEEL MIJN
LIDMAATSCHAP VAN MEMBERS.HOG.COMHarley-Davidson dealers in de hele wereld

sponsoren plaatselijke H.O.G-chapters. Je
aansluiten bij een chapter is een geweldige
manier om nieuwe vrienden te ontmoeten
waar je mee kunt rijden, om deel te nemen
aan een variëteit aan activiteiten en om veel
plezier te hebben.

Je Harley-Davidson dealer heeft alle informatie
over het lidmaatschap van je lokale H.O.G.
Chapter en alle voordelen die dat biedt.
Harley-Davidson dealers die een lokaal H.O.G.
Chapter sponsoren kun je opzoeken op
www.harley-davidson.com. Alle leden van het
Chapter moeten een actueel H.O.G.-lid zijn. 

Plezier te hebben en vrienden te ontmoeten.
Het is een geweldige manier om andere 
Harley-enthousiastelingen te ontmoeten en
met ze te rijden. Bovendien heb je de kans
echt iets te betekenen. H.O.G.-chapters staan
bekend om hun ongelooflijke toewijding aan
goede doelen – zowel regionaal als landelijk.
Door je aan te sluiten bij een chapter krijgt het
H.O.G.-lidmaatschap een heel nieuwe dimensie.
Neem contact op met je favoriete dealer om je
in te schrijven bij het chapter dat hij sponsort.

OPMERKING: TOELATING TOT HET PLAATSELIJKE
H.O.G.®-CHAPTER WORDT GEGEVEN DOOR DE
SPONSORING DEALER EN/OF HET CHAPTERBESTUUR.

CHAPTERS

LADIES OF 
HARLEY™
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HOG® magazine, het officiële tijdschrift van de Harley
Owners Group®, wordt verzonden naar alle volledige
H.O.G.®-leden en volledige H.O.G.-leden voor het leven.
Op de goed gevulde 92 bladzijden van elk nummer van
HOG vind je vooruitblikken naar en terugblikken op
wereldwijde evenementen, verhalen van leden, artikelen
uit het Harley-Davidson® Archief, plus artikelen over
customizing, roadtrips en nieuwe motoruitrusting.

HOG® MAGAZINE FOTOGRAAF
Stuur een leuke foto in en als deze wordt afgedrukt 
in HOG magazine, ontvang je een officiële 
‘HOG magazine fotograaf’ pin. Mail je foto’s naar
hogtaleseurope@harley-davidson.com en vergeet 
niet je postadres te vermelden!

HOG ® MAGAZINE

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van H.O.G. met
het maandelijkse HOG eMagazine. In elk nummer vind je
nieuws over evenementen, artikelen en aankondigingen,
rechtstreeks in je inbox, inclusief speciale besprekingen
van evenementen, video’s, exclusieve wedstrijden, plus
een digitale versie van elk HOG magazine – zelfs nog
VOOR het gedrukt is!

WIL JE HOG EMAGAZINE ONTVANGEN, DAN HEBBEN WE JE 
E-MAILADRES NODIG, DUS CONTROLEER OF JE CORRECTE ADRES
IS VERMELD IN ‘MIJN LIDMAATSCHAP’ OP MEMBERS.HOG.COM.
ZIE PAGINA 34 VOOR MEER INFORMATIE.

HOG® eMAGAZINE
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Hou contact

Deze nieuwe website bruist van de pure
vreugde die H.O.G. uitstraalt. De allerlaatste
informatie over evenementen staat in een
handige evenementenkalender, gecombineerd
met foto’s en video’s van de voorbije Europese
evenementen. 

Op de interactieve website kunnen leden
inloggen en cijfers en opmerkingen geven bij de
foto’s, video’s en motorfietsen van andere leden.

Stuur een foto van jouw motor voor de selectie
van de ‘ride of the week’ door de jury en voor
Intake Gallery. Hou de site in de gaten om te
zien of jouw foto’s een plaatsje hebben
gekregen!

HOGEUROPE
GALLERY.COM

H.O.G. leden kunnen de foto’s van hun rit
delen nog voordat ze hun bestemming
bereiken. Je kunt de H.O.G. Photo App
downloaden voor Apple en Android
smartphones. Daarmee kun je een foto
nemen met je telefoon en die meteen
uploaden naar www.hogeuropegallery.com.
Bekijk de foto’s van andere leden op de
website in de speciale App Snaps gallery,
zoek op H.O.G.!

H.O.G.®
PHOTO APP
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IN 2013 VIEREN WE HET 
30-JARIGE JUBILEUM VAN
H.O.G.® EN HET 110-JARIGE
JUBILEUM VAN HARLEY-
DAVIDSON®. ER VINDEN
OVERAL TER WERELD
SPECIALE EVENEMENTEN
PLAATS. JIJ BENT TOCH 
OOK VAN DE PARTIJ?

FEBRUARI
110th Anniversary 
Experience
1st National H.O.G.® Rally
Goa, India
Februari (ov)

Rally Estatal Guadalajara,
Mexico
Februari (ov)

110th Anniversary 
Experience
Auckland, New Zealand
14-17 februari 

Rally Estatal Loreto
21-24 februari

MAART
H.O.G.® Rally Guatemala –
110th Anniversary 
8-9 maart

110th Anniversary Experience
Daytona Bike Week, USA
9-16 maart

APRIL
Love Ride México 
& Latin America 
April (ov)

110th Anniversary Experience
Melbourne, Australië 
13-14 april

110th Anniversary 
Experience
Africa Bike Week
Margate, Zuid-Afrika
26-29 april

110th Anniversary 
Experience
Qian Do Lake, Zhe Jiang
Province, China
29 april-1 mei
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Evenementen

WERELDWIJDE
EVENEMENTEN

PARADES,
BANDS,
HANDELAARS EN
DEMORITTEN

BELEEF DE UNIEKE
HARLEY® SFEER

MEI
30th Anniversary H.O.G.®
celebrations, Euro Festival®
Grimaud, Golf van Saint-
Tropez 2-5 mei 

Ladies Ride Oranjestad, Aruba
3-5 mei 

110th Anniversary Experience
Mexico City, Mexico 4 mei 

12th Magic Bike Rüdesheim
Rüdesheim, Duitsland
30 mei-2 juni

Ireland Bike Fest, Killarney
31 mei-1 juni

JUNI
110th Anniversary 
Experience
Sao Paulo, Brazilië
1 juni

14th Harley-Davidson Open
Road Festival, Balatonmeer,
Alsóörs, Hongarije  
6-9 juni

12th Benelux H.O.G.® Rally
Zilvermeer, Mol, België
7-9 juni

110th Anniversary 
European celebrations,
Rome, Italië, 13-16 juni

Harley-Davidson® World Ride
23-24 juni

White River Rally, 
Zuid-Afrika, 24-25 juni

Norwegian National H.O.G.®
Rally Oslo, Noorwegen
27-30 juni

JULI
Barcelona Harley Days®

Barcelona, Spanje
5-7 juli

Morzine Harley Days®

Morzine, Frankrijk 
11-14 juli

AUGUSTUS
South of England Rally 
Bisley, UK, 2-4 augustus

110th Anniversary Experience
Sturgis Rally 3-10 augustus

5th Friendship Ride, Fulda,
Wasserkuppe, Duitsland  
9-11 augustus

Harley® on Safari, Sun City, 
Zuid-Afrika, 15-18 augustus

Thunder in the Glens
Aviemore, Schotland
23-26 augustus

110th Anniversary  
celebrations,
Milwaukee, US
29 augustus-1 september

SEPTEMBER
16th European Bike Week®

Faaker See, Oostenrijk,
3-8 september

110th Anniversary Experience
Asia Harley Days®

Kuala Lumpur, Maleisië
14-16 september

Kijk op members.hog.com of
www.hogeuropegallery.com
voor meer nieuws en alle data
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Contactgegevens

H.O.G.® CONTACTGEGEVENS
customer care centre
Voor vragen over lidmaatschap,
verlengingen, wijzigingen en informatie:
H.O.G.® Customer Care Centre, 
Globe House, 1 Chertsey Road, 
Twickenham, TW1 1LR  UK
Tel: 00 800 1111 2223*  
Fax: 00 800 7766 5566*
E-mail: customerservices
@hog-europe.com

*Gratis nummer beschikbaar in de volgende landen:
België, Cyprus, Denemarken, Frankrijk, Duitsland,
Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Nederland,
Noorwegen, Portugal, Zuid-Afrika, Zweden,
Zwitserland, Spanje, Groot-Brittannië, Luxemburg,
Oostenrijk.

OPMERKING: gratis telefoonlijnen niet van
toepassing vanaf mobiele telefoon.

Openingstijden: maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 18.00u

H.O.G.®-artikelen
www.mid-hogeurope.com

MID Limited, PO Box 352, Isleworth, 
Middlesex TW7 4XN, UK
Tel: 00 44 208 758 9494  
E: hog@midlimited.com

een profiel maken
Je lidmaatschap online verlengen,
voorinschrijving voor rallypakketten,
beheer van je lidmaatschap en
ontvangst van het maandelijkse
HOG eMagazine … daarvoor heb 
je een profiel nodig op
members.hog.com
Een profiel maken is simpel en 
duurt maar een paar minuten. 
Wat moet je doen?
1. Ga naar members.hog.com
2. Klik op CREATE PROFILE

Vul het formulier in. Dat bestaat
op dit moment alleen nog in het
Engels, dus hierbij een vertaling
om je te helpen:

3. Voer je e-mailadres in 
4. Creëer een paswoord
5. Controleer je paswoord 
6. Geef je voornaam
7. Geef je initialen
8. Geef je achternaam
9. Geef je geboortedatum: 

maand / dag / jaar
10. Ben je (man) of (vrouw)?
11. Geef je H.O.G.

lidmaatschapsnummer
Vergeet niet het vakje aan te vinken
zodat we het maandelijkse HOG
eMagazine kunnen sturen! 
Klik op SAVE CHANGES

H.O.G.® MOTORtransport
Federal Motorcycle Transport 
Tel: 309 694 4500, ext. 2217 
Fax: 309 282 0438 
E: Jennifer_g@federalcos.com

H-D® dealer
zoekfunctie
www.harley-davidson.com

WEBSITES VOOR LEDEN
members.hog.com
www.hogeuropegallery.com

H-d® insurance services
Bel voor informatie over het
motorfietsverzekeringsprogramma. 
België tel: 078 161514 of Nederland 
tel: 0172 427 290

H-D® Authorized Rentals
h-d.com/authorizedrentals

H-D® Authorized tours
h-d.com/authorizedtours
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