
 

BESTELBON BMB ACERBIS MILIEUMAT 
 
De BMB heeft een akkoord afgesloten met de firma Pro Deals (verdeler van 
de producten van Acerbis, Prostuf, Linswood & Redstar) waardoor alle BMB 
sport vergunninghouders aan een voordelig tarief een milieumat kunnen 
aankopen. Het betreft een milieumat van een betere kwaliteit dan deze die 
vroeger samen met de vergunning werd afgeleverd. De mat heeft immers 
een veel groter absorptievermogen en een dikke rubberen onderlaag 
en kan dus langer worden gebruikt (minstens 2 jaar bij intensief gebruik). In 
het kader van het 100 jarig bestaan van de BMB in 2012 werd op de mat het 
BMB logo 100 jaar gedrukt samen met de sponsor Acerbis (zie afbeelding).  
 
De milieumat kan in voorverkoop via deze bestelbon worden aangekocht 
aan een verlaagd tarief van 20 EUR per mat. 
 
De milieumat wordt thuis geleverd voor een totale prijs van 29 EUR. 
 
De mat kan ook in de BMB lokalen worden afgehaald. In dat geval 
betaalt u slechts 20 EUR. 
 
We herinneren eraan dat het gebruik van een milieumat verplicht is in alle disciplines! 
 
Vergunningsnummer : 2 0        

 

 
Naam :                  Voornaam :               

 
Adres                        N°     bus    

 
Postcode :         Gemeente :                   

 
Telefoon :                Fax :              

 
GSM :               

 
Rekeningnummer :       -         -        

      
E-mail :(VERPLICHT)                    

 
Ik bestel: 
 
…….. (aantal) ‘BMB / ACERBIS MILIEUMAT(TEN)’  
 
Ik betaal …… EUR (aantal x 29 EUR, thuislevering inbegrepen) op: 
 
Of  
 
Ik betaal …… EUR (aantal x 20 EUR, afhaling in BMB lokalen) op: 
 
BMB Rekeningnummer: BE07 2100 4434 0166 
(NB: Gelieve als mededeling in te vullen: “Naam – Voornaam en 
de melding Milieumat BMB / ACERBIS” 

 
Deze bon dient ingevuld te worden teruggezonden naar:  

Belgische Motorrijdersbond vzw, Leuvenstesteenweg 550/7, 1030 Brussel ; 
Fax: 02/732.01.28 ; E-mail: info@fmb-bmb.be 

Handtekening 



Technische kenmerken BMB/ACERBIS milieumat:  
 
 

- 100cm x 160cm 
- 2 mm dikke ondoordringbare rubberen onderlaag 
- 3 mm dikke absorptie laag 
- opgerold verpakt per stuk en in doos per 5 
- absorptie vermogen : 2 liter olie + 2 liter water 

 


