
Watersportvereniging Vinkeveen – Abcoude  
Doorlopende gebruikersovereenkomst  

stallingsplaats of havenligplaats 

 

 

Voor leden zijn er verschillende mogelijkheden om een boot (met trailer) op de wal 
of in de haven te stallen. De huisregels die hiervoor gelden zijn vastgelegd in het 

havenreglement. Deze is beschikbaar op de website en u bent akkoord bij 
ondertekening van deze overeenkomst. 

 
Indien u geïnteresseerd bent graag het formulier ondertekend per post retour zenden 
(Een digitale scan mag natuurlijk ook). Na ontvangst melden we u of er plaats is in 

de haven, vervolgens ontvangt u twee maanden later de factuur ter betaling. Mocht 
u vragen hebben dan horen we dit graag. 
 
Secretariaat WVA, Postbus 52, 3645 ZK Vinkeveen óf secretariaat@wvavinkeveen.nl  
 

 

Boottype en bootnaam       …………………………………..  

 

zeilnummer    …………………………………… 

    

De afmetingen van de boot ………………………………….. 
 

❑ Optimist stalling in rek       €   75,00 

❑ Stallingplaats in het gras (kleine boot) zomer    € 100,00 

❑ Stallingplaats in het gras (kleine boot) winter    €   50,00 

❑ Stallingplaats trailer en boot met gebruik van kraan zomer  € 400,00 

❑ Stallingplaats trailer en boot met gebruik jollensteiger zomer    € 200,00 

❑ Stallingplaats trailer en boot met gebruik jollensteiger zomer  

langer dan 7 of breder dan 2,5 meter     € 300,00 

❑ Stallingplaats trailer en boot winter      € 100,00 

❑ Stallingplaats trailer en boot winter langer dan  

7 of breder dan 2,5 meter        € 150,00 

❑ Kraansleutel, voor zover gewenst, borg      €   40,00 

❑ Havenligplaats zomer € 30,00  per m2 met een minimum van € 410,00  

❑ Havenligplaats winter € 10,00 per m2 met een minimum van € 140,00 

 

Met ingang van zomerseizoen/winterseizoen 20__ 
 
 
Voor akkoord, 

 

Datum ………………………………….. 

 

Naam                                ………………………………….. 

 

Handtekening ………………………………….. 

 

Mobiele nummer                ………………………………….. 

 

E-mail ………………………………….. 

 

 
Het WVA seizoen loopt van 15 april tot en met 15 oktober. Het winterseizoen loopt van 15 oktober 
tot 15 april. De overeenkomst loopt automatisch door tot opzegging. Opzegging van de ligplaats 

moet schriftelijk gebeuren, via voornoemd post,- of mailadres. Let op: bij opzegging gedurende het 
seizoen blijft het seizoensbedrag verschuldigd. Door dit formulier te tekenen geef je toestemming je 
persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met het privacy-beleid van de WVA zoals 
gepubliceerd op het website. 

  

mailto:secretariaat@wvavinkeveen.nl
http://www.wvavinkeveen.nl/


Watersportvereniging Vinkeveen – Abcoude 

Machtiging voor automatische afschrijving 

 

 
Machtigen is gemakkelijk: 

- u vergeet nooit te betalen; 
- u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen; 
- u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boek of uw machtiging intrekken. 

 
Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. 
Noteer uw 
 I BAN nummer, naam, adres, postcode + woonplaats en datum op de onderstaande 
machtiging, zet er uw handtekening onder en stuur de machtiging naar: 
 
Penningmeester WVA 
Postbus 52 
3645 ZK Vinkeveen                     Of mail een ingescand exemplaar naar 
secretariaat@wvavinkeveen.nl 
 
U krijgt van ons altijd een voor aankondiging van de afschrijving. Als u het niet eens bent met 
de afschrijving heeft u een maand de tijd om uw bank- of giro kantoor opdracht te geven het 
bedrag terug te boeken. Mocht u uw lidmaatschap opzeggen dan zal na schriftelijke opzegging 
aan het secretariaat van de verening de machtiging worden ingetrokken. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. Zijn er nog vragen? Stel deze gerust aan de 
administratrice en tevens  2-de penningmeester van de WVA: Annet van Dijk- de Vos, 
telefoonnummer 0297-582138 
 

 

Machtigingskaart 
- invullen in blokletters -  
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 
Penningmeester Watersportvereniging Vinkeveen – Abcoude  
 
Om van zijn/haar ondergenoemde rekening bedragen af te schrijven wegens 
Contributie en/of havengeld, trainingen etc.vereniging Watersportvereniging Vinkeveen – 
Abcoude 

 
  
IBAN nummer  
 
  
 
 
 
Naam en voorletters ____________________________________________________ 
 
 
Adres  _______________________________________________________________ 
 
 
Postcode en plaats _____________________________________________________ 
 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op hierboven is vermeld 
Datum      Handtekening 
 
____________________   _________________________  
 

mailto:secretariaat@wvavinkeveen.nl

