WSV “GEERTRUIDENBERG”
Aanmeldformulier wachtlijst/Ligplaats/lidmaatschap
Gegevens aanvrager:  lid ( box nr …..)
Achternaam
Straat
Postcode
Geb. datum1
Telefoonnr. vast
E-mailadres
Gegevens boot
Naam van de boot
Lengte over alles3
Diepgang
Verzekerd bij5
Aanvraag voor

 geen lid
voorletters
huisnummer
Woonplaats2
Man/Vrouw
mobiel
Type boot
Breedte over alles4
Gewicht

Zeil/motor

Reguliere ligplaats  ligplaats Jollensteiger  bijboot droog

1

Jonger dan 16 jaar, lidmaatschap is niet mogelijk. 2 wonen binnen straal 15 km. van haven.
3+4
Bij lengte en breedte alles meetellen: aanhangmotor, boegspriet, preekstoel, zwemplateau, davits,
zijzwaarden etc. Dit ivm. bepalen boxmaat. Als uw boot door onjuiste opgave niet in de box past, is de
vereniging niet aansprakelijk en wordt u geen lid.
Boten mogen niet buiten de box uitsteken!!
5
Kopie polis bijvoegen. Uw boot dient altijd min. WA verzekerd te zijn.
● Bij toekenning van een ligplaats wordt u als lid toegelaten. U hebt een proeftijd van 2 jaar. Hierna
wordt u normaal gesproken, als gewoon lid toegelaten. Blijkt tijdens de proeftijd dat u zich niet aan de
voorschriften houdt of anderzijds niet bij de vereniging past, volgt geen toelating tot onbepaalde tijd.
U dient dan aan het eind van het jaar met uw boot de haven te verlaten.
● Het volledig ingevulde formulier inleveren bij de havenmeester: Statenlaan 15, Geertruidenberg
Maak voor uzelf een kopie voor eigen administratie. U krijgt per e-mail een bevestiging.
● Om als niet lid ingeschreven te blijven dient u jaarlijks voor de maand december € 10.=
administratiekosten over te maken op rekening nummer NL58RABO0115600604 tnv. WSV
Geertruidenberg ovv. “Inschrijving Wachtlijst”.
● Indien geen betaling voor het volgende kalenderjaar is ontvangen, wordt u uitgeschreven.
U bent en blijft verantwoordelijk voor uw juiste adres- en bootgegevens in ons bestand.
 ik ga akkoord met opname in het wachtlijstregister. (vakje aankruisen)

Niet invullen, bestemd voor administratie WSV
Dat. ontvangst Paraaf HM
Paraaf HC Box nummer
Handtekening aanvrager:
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