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Beste motorliefhebbers,

Met de alsmaar langer wordende dagen en hier en daar een
streepje zon, begint het weer te kriebelen om er met de
motor op uit te trekken. Gebrek aan inspiratie? 
In deze uitgave vindt u een heleboel interessante tips en
trips om weer het onderste uit de kan te halen. 
Waar wacht u nog op? Haal die motor maar van stal!

Is de motor uw trouwe makker om u van en naar het werk
te brengen? Dan kan u de fiscale tips in deze editie best
gelezen hebben! Motozine vertelt u op welke manieren u uw
verplaatsingskosten kan bewijzen en aan welke voorwaar-
den u moet voldoen om de motoruitrusting als aftrekbare
beroepskost in te brengen.

Vervolgens laten we u uitgebreid kennis maken met het
lederen pak ‘Atlantis 4’, een compleet nieuw ontwerp ge-
baseerd op het succesvolle Atlantis-concept waarmee u alle
weersomstandigheden kan trotseren. En alsof dat nog niet
genoeg is, hebben we voor u drie bijzondere tourritten uit-
gestippeld.

Op het programma staan de ‘Motorhuis Schwarzwaldtour
2008’, ‘Limburg voor dag en dauw’ en de verrassende culi-
naire motortoertocht ‘Limburg Culinair’.

Tot slot vindt u in dit nummer ook nog een ‘Droombewijs’,
een bon voor een uur gratis initiatieles om ook anderen
warm te laten lopen voor de motorsport. 
Een mooi gebaar dat zeker zal aanslaan!

Met het mooie weer in het vooruitzicht, hopen we dat we u
zeker mogen verwelkomen op een van onze motortrips. Een
bijzondere gelegenheid om uw motorhart nog eens
deftig op te halen! Wij beloven alvast plechtig dat u er geen
spijt van zal krijgen! Voor nu alvast veel leesplezier!

Bart Fraussen
BMW Motorhuis Hasselt



FISCALE TIP

Als u de verplaatsing naar het werk met een motor doet,

kan u uw verplaatsingskosten op twee manieren bewijzen:

- ofwel, bij gebrek aan bewijzen, op basis van het forfai-

taire kostenbedrag van € 0,15 per kilometer (art. 66 bij

van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, 

WIB92);

- ofwel aan de hand van bewijsstukken.

1) Het aantal kilometer waarvoor het forfaitaire bedrag van 

€ 0,15 kan worden toegekend is begrensd tot 100 km

enkele afstand (beperking geldig vanaf inkomstenjaar  

2006).

Wat de beroepsverplaatsingen met de motor betreft, bevat 

het forfait van € 0,15 per km als vermeld in art. 66bis, 

WIB 92 ook de eventuele kosten die betrekking hebben op 

beschermende motoruitrusting. Een motorrijder die zijn 

werkelijke beroepskosten bewijst en zich voor zijn woon-

werkverplaatsingen op het forfait van € 0,15 per km als 

vermeld in art. 66bis, WIB 92 beroept, kan daar bovenop 

dus NIET zijn kosten voor beschermende motoruitrusting 

inbrengen.

2) Indien u kiest om uw werkelijke kosten te bewijzen, gaat 

dit als volgt.

Op basis van bewijskrachtige gegevens (facturen) kan u de 

beroepsmatig gemaakte kosten in mindering brengen.

Alle kosten met betrekking tot uw motor worden in verhou-

ding van het beroepsmatig gedeelte in rekening gebracht. 

U dient hiervoor dus de kosten te herleiden met volgende 

breuk:

- aantal beroepsmatig afgelegde kilometers / totaal aantal 

afgelegde kilometers
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De aankoopprijs van de motor en de beschermende

motoruitrusting dient te worden afgeschreven:

- afschrijving van een nieuwe motorfiets 

> periode van 5 jaar

- afschrijving van beschermende motoruitrusting en

helm > termijn van 3 jaar

Motoruitrusting wordt als aftrekbare beroepskost 

aanvaard wanneer volgende voorwaarden zijn vervuld:

1) de beschermende motoruitrusting is in een motor- 

speciaalzaak aangekocht; 

2) het betreft specifieke en beschermende motoruit-

rusting (de eigenlijke bovenkledij) of thermische onder

kledij (T-shirts, pulls, kousen … zijn uitgesloten); 

3) er is een factuur uitgereikt; 

4) op die factuur is het merk, het model én een 

omschrijving van de aangekochte motoruitrusting 

vermeld.

Indien u bijkomende inlichtingen wenst, kan u steeds 

telefonisch contact opnemen met het callcenter

Financiën op het nummer 02 572 57 57.

Bron: Ministerie van Financiën



LEREN PAK Atlantis 4

• Compleet nieuw ontwerp en doorontwikkeling van het 
succesvolle Atlantis concept

• Leder toerpak van uitmuntende kwaliteit voor alle 
weersomstandigheden

• Optimaal koel- en draagcomfort door ademend, zacht 
runder-nubuckleder

• Verschil met voorganger:
- nieuw dynamisch en elegant design
- zonder koelmembraan optimaal waterafstotend, omdat 

alle naden waterdicht getapet, en ritssluitingen gecoat 
respectievelijk afgedekt zijn

- verbeterde passieve veiligheid door de toepassing van 
NP-protectors; heupprotectoren zijn nu standaard; 
stuitbeenprotector kan worden geplaatst

• Onderhoudsaanwijzing: kan in de wasmachine met 
BMW-wasmiddel worden gewassen

Productomschrijving:
• Kleur: jack en broek: antraciet
• Maten: dames: 36 t/m 46 - heren: 46 t/m 66 (normaal), 

98 t/m 118 (slank), 25 t/m 32 (kort en gezet)
• Materiaal: 1,2-1,4 mm dik, waterafstotend gemaakt 

BMW rund-nubuckleder uit de Alpen met eco-keurmerk; 
bewezen kwaliteit en bekend van de vorige modellen

• Uitvoering:
- 2-delig pak, kan worden verbonden d.m.v. rondlopende 

ritssluiting om de taille
- voorgevormde mouwen en knieën maken een optimale 

zithouding op de motorfiets mogelijk
• Protectoren: 

- uitneembaar toegepast worden door BMW Motorrad 
ontwikkelde, EN 1621 gecertificeerde protectors: NP-
protectors voor schouders, ellebogen, heupen en knieën 
(in 2 standen in hoogte verstelbaar), rugprotector NP Pro 
met de hoogste dempingseigenschappen (zie voor 
nadere details Productinformatie 19/2006 NP-protectors 
+ 53/2007 Rugprotector NP Pro)

- gemakkelijk te herkennen aan de oranje kleur
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- vak voor plaatsing van een stuitbeenprotector (hier-
voor kan de NP heupprotector, onderdeelnummer 
72 60 7 688 994 worden gebruikt)

• Zichtbaarheid: reflecterend materiaal aan beide 
schouders zorgt voor goede zichtbaarheid rondom

• Weer en wind:
- nieuw concept, om de optimale waterdichtheid te 

realiseren zijn alle naden getapet, d.w.z. van binnen van 
een speciaal plakband voorzien dat waterlekkage voor-
komt

- alle naar buiten wijzende ritssluitingen zijn van rubber 
voorzien en laten geen water door

- jack met 2-weg ritssluiting
- het waterafstotend gemaakte nubuckleder blinkt uit 
door zijn geringe vochtopname (max. 10% van zijn eigen 
gewicht) en daarmee geringe gewichtstoename en door 
zijn zeer korte droogtijd

• Klimaatcomfort: het nubuckleder met zijn open poriën 
biedt een natuurlijk klimaatcomfort en ademt optimaal

• Draagcomfort: 
- stretch-zones op de schouders en de rug, de kraag, de 

armen en de taille alsmede op de knieën en de billen
- wijdteverstellingen aan taille, arm en beensluitingen

• Zakken: in jack en broek ieder 2 buitenzakken en in het 
jack 2 binnenzakken

• Logo: beschaafde, kleine BMW logo's geklonken op jack 
en broek

• Verbindingsritssluiting: 40 cm en rondlopende rits-
sluiting
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Culinair

Culinair Culinair

Sedan, 1 mei

Culinair Sedan, 1 mei
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Sedan, 1 mei

Dag & Dauw Dag & Dauw
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2008 - 1460 km
 rijp

lezier

Een motard zit nooit stil... 
Het zijn mensen die vooruitkijken, plannen en inschatten.
Daarom organiseert MOTORHUIS HASSELT van vrijdag 
2 tot en met zondag 4 mei de “Schwarzwaldtour 2008”.

PROGRAMMA:
DAG 1 / 
VRIJDAG 2 MEI 2008 I 
Plaats van vertrek:  
Bergerhoeve, Bergerstraat 73, 3700 Tongeren-Berg 
Ontbijt en vertrek voorzien vanaf 6.30 u. tot 9 u. 
Toelichting i.v.m. verloop van de trip + roadbook uitdelen aan
diegene die de info-vergadering op 17 april in ’t Bavershof
gemist hebben. 

VRIJDAG 2 MEI 2008 I Berg - Schömberg
540 km waarvan 170 km autostrade, vanaf daar beginnen we
onze eigenlijke rit, ene links en ene rechts - en dat iedere keer
weer. 
Wie wil doet een culinair stopke langs de Moesel en vertrekt
vandaar langs Kaiserslautern – Johanniskreuz naar het noorde-
lijk gedeelte van het Zwarte Woud. In Schömberg aange-
komen kunnen we genieten van Deutsche Pils en Wursten,
maar zeker ook van meer verfijnde maaltijden ... 

DAG 2 / 
ZATERDAG 3 MEI 2008 I Schömberg - Oberharmersbach
Het Zwarte Woud zelf. Als je maar 3 dagen kan rijden, heb je
de heen- en terugroute niet meegeteld, slechts 1 dag tijd. Die
dag hebben we dan ook flink gevuld. 450 km, onze
Schwarzwaldtour. Een dag van pure afwisseling. Mooie
wegen, droge wegen, smalle straatjes, snelle bochten, scher-
pe bochten, mooie uitzichten, wegversperringen, genoeg
cafeétjes ... het zit er allemaal bij. 
Wie dit te ver lijkt kan steeds de route afsnijden en zo de dag
een eigen lengte geven. De paardjes krijgen een afgesloten
stalling en wij maken ons klaar voor een gezamelijk avondeten
... 

(10)



DAG 3 / 
ZONDAG 4 MEI 2008 I Oberharmersbach - Tongeren
470 km: ook de terugweg maakt deel uit van de reis en is er
om te genieten. Tegen de middag de veerboot op, dan even
gassen in Frankrijk, Route Forestière, de fout in het road-
book vinden, weer Duitsland in en tegen 18 uur terug in het
Bavershof te s’Herenelderen om gezamelijk een pint te drin-
ken en wat beelden uit te wisselen. 
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‘LIMBURG VOOR DAG EN DAUW’ 20/04

Limburg 'voor dag en dauw' is eigenlijk 'Geen brug is ons 
te ver'.

Verzamelen te Hasselt om 05.30 u. – uitdelen roadbook
Vrij vertrek vanaf 06.00 u. Verzamelpunt Eetcafe De
Stroobander, St.-Jozefsplein Hasselt (Tuilt).

1ste stop om kleine honger te stillen ± 06.30 u.

2de stop ± 09.30 u. uitgebreid brunchbuffet in Rekem - 
Café-taverne Ge-Gri (buffet open vanaf 09.30 u. tot 11.00 u.) 

Einde Rit: + 1 uur rijden na vertrek op locatie van brunch

Prijs per deelnemer voor ganse dag aan 35 euro.

Enkel deelname verzekerd na betaling van volledige som 
op KBC 455-2114271-10. Afsluiting van deze dagtrip is 1 
week voor datum van rit.
Let op beperkt aantal plaatsen. Ook niet BMW-rijders zijn 
welkom. Onder voorbehoud van wijzigingen omwille van 
externe factoren.

Meer info www.motorhuishasselt.be

Verblijf op basis van
half pension 
Prijs per deelnemer
voor deze driedaagse: 
255 euro per persoon
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‘LIMBURG CULINAIR’

Datum: zondag 1 juni

Plaats van vertrek:  restaurant Da Vinci in Genk

Ontbijt: voorzien vanaf 09.00 u. tot 10.30 u. bij Da Vinci
Toelichting i.v.m. verloop van de dag & uitdelen roadbook

Een verrassende Culinaire motortoertocht uitgestippeld 
door Chef Patriek Snijers en Eddy de Maerteleire. Zoals 
Leonardo zelf altijd zocht naar de perfectie, serveren zij 
ons een motortoertocht op een bedje van culinaire ver-
wennerij met een sausje Limburgs cultureel erfgoed. Een 
dagvullend programma waarbij aan alles gedacht is. 

Via Borgloon volgen we de wegen doorheen de velden van 
Katarakt, richting Maas. Tijdens een tussenstop voorzien 
we een snack en een drankje.

’s Middags: lunch voorzien in Nandrin. We laten ons niet 
afschrikken door de taalgrens!

Via Borgloon, een geleid bezoek aan de stroopfabriek en 
terugrit naar restaurant Da Vinci.

’s Avonds: 
17.00 u. punch time
18.00 u. diner
Bij avondeten is 1 fles wijn per tafel voorzien.

Enkel deelname verzekerd na betaling van volledige som 
op KBC 455-2114271-10.

Afsluiting van deze dagtrip is 2 weken voor datum van rit. 
Let op beperkt aantal plaatsen.

Prijs per deelnemer voor ganse dag aan 
75 euro.
Prijs per deelnemer voor ’s avonds aan 
60 euro.

(13)



A
G

E
N

D
A

 TR
IP

S
2
0
0
8
 

MOTOZINE
motortrips
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MOTORTRIPS 2008

20 APRIL DAG EN DAUW: OCHTENDRIT ONDER 
HET MOTTO "VOOR ONS IS ER GEEN 
BRUG TE VER"

27 APRIL 11TH BIKER DAY OF THE MILITARY 
POLICE GROUP 

2-3-4 MEI SCHWARZWALD TOUR 2008: 
1460 KM RIJPLEZIER

25 MEI MOTORRIT  ‘DAG VAN DE MOTORRIJDER’ 

1 JUNI CULINAIRE MOTORRIT I.S.M. RESTAURANT
DA VINCI (GENK)

29 JUNI LEOPOLDSBURG: MOTORTOERTOCHT 
OPENDEURDAG

DATA RIJVAARDIGHEID CVM TE TONGEREN

13 APRIL DAMESDAG

13 APRIL
27 APRIL BASISCURSUS
11 MEI

16 & 26 MEI OFF-ROAD-CURSUS 



DROOMBEWIJS

Beste 

De Alpen oversteken op een moto, de vrijheid ontdekken, wie droomt daar niet van?

Ik schenk je een uur gratis initiatieles, zodat jij je motordromen waar kan maken.
De F650 met ABS staat voor je klaar!

Veiligheid voor alles, een professionele lesgever leert je de knepen van het motorrijden.
Aangepaste kledij is voorzien door Motorhuis Hasselt … waarom nog dromen  als je op deze
manier van het rijden kan proeven.

Reserveer op 0485 76 74 40 of mail naar info@motorhuishasselt.be

Let the ride decide.

Een motorrijder

van Motorhuis Hasselt

(niet vergeten deze kaart mee te nemen naar de initiatie)

Geef dit DROOMBEWIJS aan iemand waarvan je denkt te weten dat zij of hij al langer droomt
van de vrijheid op wielen!

Vul haar of zijn naam bovenaan in en je eigen naam beneden.

Met dit DROOMBEWIJS schenk je een uur gratis initiatieles aan iemand die alzo haar of zijn
motordromen wil gaan waarmaken.

TOELICHTING VOOR DE SCHENKER



Motorhuis
Hasselt

WAAR MOTORRIJDERS 
ZICH ECHT THUIS VOELEN

MOTORHUIS HASSELT I officieel BMW Motorrad dealer

Herckenrodesingel 35
3500 Hasselt
T 011 85 12 74 
F 011 85 12 76
info@motorhuishasselt.be www.motorhuishasselt.be


