
                                                                            AANVRAAG LIDMAATSCHAP EN LIGPLAATS 

 

ONDERGETEKENDE: Naam.............................................................................................................…………….. 

Adres ..........................................................................................................…………….….. 

Postcode ..........................................… Woonplaats......................................………… 

Nationaliteit ........................................ Land ...............................................…………... 

Telefoon privé ..................................... Zaak ..............................................………….... 

Beroep ............................................…. Geb.datum    …... -…… - …… (ivm KNWV) 

E-mail ……………………………………………………………………………………………. 

verzoekt het bestuur van de W.S.V. "Noord-Beveland" hem / haar* voor te  stellen als lid van de vereniging. 

Ondergetekende verzoekt wel / niet* om een ligplaats voor zijn / haar* boot en hem / haar hiervoor op de 

wachtlijst te plaatsen. 

 

BOOTGEGEVENS: Naam boot ..............................................................………………………………………….. 

Bootlengte (over alles) : ............... m   Merk & type : .............……………………………………………… 

Bootbreedte (grootste) : ............... m Bouwmateriaal : ........................... Bouwjaar : ............................ 

Diepgang boot : ............... m Registratienummer : …....................... (alleen bij snelle motorboten) 

Gewicht boot : ............... ton  

Motor :  Merk en type: …......................... / ........................     diesel / benzine* inboard /outboard*   

Verzekering : WA   /   WA + casco   /   All Risk *       Polisnummer : …..............................………... 

Verzekeringsmaatschappij : ........................................................................  te .............................................………... 

 

Ondertekende verklaart het Entreegeld Vereniging à € 72,00 te hebben overgemaakt op rekeningnummer 

IBAN: NL90 RABO 0312 2033 14 (BIC code: RABONL2U) t.n.v. W.S.V. "Noord-Beveland" bij de Rabobank 

Walcheren/Noord-Beveland te Colijnsplaat.  

 

Ondergetekende: 

- verklaart hierbij het in de haven van de Watersportvereniging Noord-Beveland, af te meren schip verzekerd 

te hebben voor aansprakelijkheid en zodanig te houden gedurende het hele verblijf in de haven.  

- geeft de Watersportvereniging Noord-Beveland toestemming bovenstaande gegevens voor intern gebruik 

te verwerken en te bewaren op papier en andere datasystemen. 

- verklaart kennis te hebben genomen van de op de achterzijde vermelde artikels uit de statuten en 

huishoudelijk reglement betreffende opzegging van lidmaatschap en ligplaats, en verklaart na acceptatie 

als lid van de vereniging de statuten en het huishoudelijk reglement te zullen naleven. 

 

 

Naar waarheid ingevuld d.d.   ….... - ....... - .....…...; Handtekening ......................................................... 

 

 
* doorhalen wat NIET van toepassing is. 

 

 

< februari 2018 > 

 

IN : . . . . . . . . . . . . . .  
 

UIT : . . . . . . . . . . . . . . 
 

FD : . . . . . . . . . . . . . . 
 

WL : . . . . . . . . . . . . . . 
 

KNWV : . . . . . . . . . . . . . . 



ARTIKEL 4, LIDMAATSCHAP 

Bij verzuim van tijdige opzegging (vóór 1 november van enig jaar) is gehele voldoening 

van de contributie over het eerstkomende verenigingsjaar verplicht. 

 

ARTIKEL 10, HAVEN EN LIGPLAATS 

Lid.3.: 

Het jaar voor het huren van ligplaatsen wordt geacht te lopen van 1 april van enig jaar 

tot en met 31 maart van het daarop volgende jaar. 

 

Lid.6.: 

De huur van een  ligplaats wordt geacht, behoudens opzegging, ieder jaar automatisch 

te worden verlengd. Indien de ligplaatshouder niet uiterlijk op 1 november van enig jaar 

per aangetekend schrijven aan het bestuur de ligplaats heeft opgezegd, wordt hij 

geacht de ligplaats opnieuw voor een jaar, beginnende 1 april daarop volgend, te 

hebben gehuurd. 

 

Lid.10.: 

Een ligplaats kan van de zijde van de vereniging onmiddellijk worden opgezegd, indien 

blijkt dat de ligplaatshouder de aansprakelijkheid, waartoe hij aanleiding kan geven, 

niet heeft gedekt door een terzake deugdelijk afgesloten verzekering, alsmede indien 

blijkt, dat de ligplaatshouder het aanmeldingsformulier niet juist of overeenkomstig de 

waarheid heeft ingevuld. Van het afsluiten van een dergelijke verzekering moet blijken 

op het aanmeldingsformulier. 

 

Sub.14, sub.c.: 

De eigenaar/ligplaatshouder verleent de vereniging toestemming om zijn/haar schip te 

verleggen indien nodig voor werkzaamheden in de haven. Verder zal de 

eigenaar/ligplaatshouder de vereniging vrijwaren voor aanspraken van derden. 

 

 

Bovenstaande artikels uit de statuten en huishoudelijk reglement zijn van toepassing bij 

opzegging van Uw lidmaatschap van de vereniging c.q. de huur van de ligplaats. 

 

 

 

 

 

U DIENT ONS HET ORIGINELE AANVRAAGFORMULIER  

TE RETOURNEREN 

 

 

 

 
 

 

< februari 2018 > 


