C

Watersport Vereniging Wormer
Formulier WINTERSTALLING Aanvraag 2020-2021
Naam:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoon & mobiel nummer:
Email adres:

Vul uw bootgegevens en voorkeur in:
Type boot
Naam boot

Lengte Breedte

Loods* Plateau

Balken binnen/buiten

De boten zijn verzekerd bij;

Water

WA / WA+ / AR

* Indien er geen plaats in de loods is wil ik: WEL / GEEN plaats op het plateau.
Plaats
Binnenstalling in Loods
Binnenstalling op balken
Binnenstalling surfplank
Buitenstalling op plateau
Buitenstalling op balken
Stalling in het water

Maximaal 3,80 m

Maximaal 6,10 m
4x2m
6 x 2,5 m
6x3m
8x3m

Hellinggeld
Lidmaatschap

Basisprijs
€ 50,00
€ 97,00
€ 91,00
€ 50,00
€ 97,00
€ 113,00
€ 120,00
€ 141,00
€ 156,00
€ 43,50
€ 47,00

Bijkomende kosten per m2
€ 15,80
€ 9,70
wordt in rekening gebracht met winterstalling

• De stallingsvoorwaarden zoals opgenomen in het havenreglement zijn van toepassing.
• Stalling geheel voor eigen risico is, inclusief het hijsen en het te water laten. Watersport Vereniging Wormer kan voor geen enkele
schade verantwoordelijk worden gesteld.
• Indien dit aanvraagformulier voor 17 augustus 2020 wordt ingeleverd, krijgt u een korting van € 50,00
• Onvolledig ingevulde formulieren worden NIET in behandeling genomen.
Wanneer de winterstalling niet voor 1 december 2020 is betaald wordt €10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
• De eerste dag van de berging is op zaterdag 3 oktober 2020 om 9.00 uur. Een ieder dient aanwezig te zijn bij de berging
van zijn of haar boot.
Datum:
Handtekening:
Plaats:
Ondergetekende verleent hierbij toestemming voor eenmalige afschrijving van de kosten van de winterstalling 2020-2021 van onder
genoemde bankrekening. Dit bedrag zal ca. 1 november 2020 van uw rekening worden afgeschreven.
IBAN-nummer:

Handtekening:

Plaats:
LET OP: Het formulier Winterstalling C inleveren bij: Jan Rem, Dorpstraat 10, 1531 HM Wormer.
Bij meer tekst: gebruik achterzijde van dit formulier

