Watersportvereniging Vinkeveen – Abcoude
Gebruikersovereenkomst stallingsplaats of havenligplaats
voor het seizoen 2018

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, revisie 2017. 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

Boot type en bootnaam

……………………………………………….

De afmetingen van de boot

……………………………………………….












zeilnr
Optimist, …..……..
Optimist, ……..…..
Optimist, …..……..

stallingplaats in rek
mast- annex giekkoker
mast- annex giekkoker, sleutel borg

Splash, ……..…….. stallingplaats in het gras
Laser , ……….... ... stallingplaats in het gras
RS-Feva, ….…….. stallingplaats in het gras

€ 75,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

stallingsplaats trailer en boot met gebruik van jollensteiger € 200,00
stallingsplaats trailer en boot met gebruik van kraan
€ 400,00
kraansleutel, voor zover gewenst,
borg € 40,Havenligplaats,
bootafmeting maximale toegestane 7,5 m lengte,
kosten € 30,00 per m2 met een minimum van € 410,00 per seizoen. Alle prijzen
zijn exclusief BTW. Op motorboten zijn wij verplicht aanvullend BTW in te houden

Voor akkoord,
Datum

…………………………………..

Naam

…………………………………..

Handtekening

…………………..………………

Telefoon overdag

………………………………….

Telefoon avond / weekend ………………………………….
E-mail

………………………………….

Het WVA seizoen loopt van 15 april tot en met 15 oktober. 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.

