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Amsterdam, 22 april 2013 
 

Aanvraag wimpel Varend Monument®
 

voor het schip: luxe motor “Spes Secunda” NRVM nummer 2107. 
 
Geachte mijnheer Van de Klipper, (Beste Olivier), 
 
Uw schip is als Varend Monument

®
 ingeschreven in het NRVM. 

De Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen (FONV) verstrekt naast het bewijs van inschrijving een 
herkenningsteken aan schepen die als Varend Monument

®
 zijn ingeschreven. 

 
Als herkenningsteken is gekozen voor een wimpel: 

(kleur: blauw op witte achtergrond) 
 
De diabolo aan de linkerzijde is een parafrase op het bekende monumentenschildje, dit is een 
internationaal teken. De golflijn symboliseert het water waarin Varende Monumenten zich bevinden. 
Het begrip Varend Monument

®
 met inbegrip van het beeldmerk is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. 

 
De wimpel wordt samen met het bewijs van inschrijving door de FONV in bruikleen aan u verstrekt.  
Op de wimpel wordt het NRVM-nummer van het schip aangebracht, dit nummer correspondeert met 
het nummer op het bewijs van inschrijving. 
 
Met ondertekening van deze aanvraag wimpel Varend Monument

®
 verklaart u zich akkoord met 

onderstaande punten: 
- De wimpel is in bruikleen aan u verstrekt en blijft eigendom van de  

Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen (FONV). 
- De wimpel wordt ingeleverd als de (rechts)persoon, op wiens naam het bewijs van inschrijving 

is uitgegeven, geen eigenaar meer is van het schip, of als het schip niet meer voldoet aan de 
gestelde criteria voor een Varend Monument

®
. 

- Na verkoop van het schip kan de nieuwe eigenaar het schip heraanmelden voor inschrijving in 
het NRVM. Een nieuw bewijs van inschrijving en (indien van toepassing) een wimpel Varend 
Monument

®
 kan alleen aan de nieuwe eigenaar worden verstrekt na ontvangst op het bureau 

FONV van de aan u in bruikleen verstrekte bescheiden. 
- Vervanging van de wimpel Varend Monument

®
 is mogelijk tegen vergoeding van de kosten en 

inlevering van de broeking van de versleten wimpel. 
- De wimpel wordt uitsluitend gevoerd op het vaartuig waarop de inschrijving van toepassing is. 

 
Het bureau vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Ik verklaar mij akkoord met de bovenstaande voorwaarden en wil graag het volgende formaat wimpel 
ontvangen. 

o Zeer groot 150 x 66cm 
o Middel 90 x 40cm 
o Klein 60 x 25cm 

 Aankruisen welke maat uw voorkeur heeft. 

 
 Handtekening Plaats Datum 


