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Watersport Vereniging Wormer
Formulier ZOMERSTALLING
Aanvraag 2020
Naam:

in box:

Adres:

1

2

postcode & woonplaats:

3

4

telefoon:
Email adres:

Wensen hieronder aankruisen en invullen*:
Box: 4x2,5m.
€ 113,00

Box: 6x2,5m.
€ 120,00

Box: 6x3m.
€ 141,00

Box 8x3m.
€ 156,00

Bootnaam, boottype, bootmaat
(LxB, inclusief BB motor & roer)

plateau
9,70 m2

Plateau
15.80 m2

Plateau op trailer
€ 81,00

langs de wal
8,00 m2

Boot 1:

Kano in loods
€122,00

Surfplank in loods 1 week op de wal
€ 91,00
inclusief hellinggeld
€ 44,00
Boot 2:

De boten zijn verzekerd bij:
polisnummer:

Aantal Kano’s:
WA / WA+ / AR

Aantal Surfplanken:

• De stalling in haven, loods of op het plateau zijn geheel voor eigen risico, inclusief het hijsen in- of uit het water.
• De zomerstalling dient vóór 30 mei 2020 te worden betaald. Na deze datum wordt €5,00 in rekening gebracht voor
administratiekosten.
• Boxen die niet vóór 1 juni zijn bezet kunnen door de WVW aan een ander lid worden toegewezen.
• Bij inlevering van dit aanvraagformulier met het formulier werkuren vóór 1 maart 2020 wordt op de te berekenen stalling-gelden
een korting verleend van € 50,00.
• De eerste dag van de tewaterlating is op zaterdag 04 april 2020 om 9.00 uur. Een ieder dient aanwezig te zijn bij de
tewaterlating van zijn of haar boot.
• De stalling-voorwaarden zoals vermeld in het havenreglement, zijn van toepassing. Dit betekent ondermeer het verrichten van
werkzaamheden welke u kunt aangeven op bijgaand formulier werkuren.

LET OP: HET INLEVERADRES IS GEWIJZIGD!

Formulier Zomerstalling A en formulier Werkuren B samen inleveren bij: Jan Rem, Dorpstraat10, 1531HM Wormer
Datum:
Handtekening:
Plaats:

)* Bij meer tekst: gebruik achterzijde van dit formulier

Watersport Vereniging Wormer
Formulier ZOMERSTALLING
Aanvraag 2020
Ondergetekende verleent hierbij toestemming voor éénmalige afschrijving van de kosten van de zomerstalling 2019 van
onder genoemde giro- of bankrekening. Dit bedrag zal ca. 15 mei 2020 van uw rekening worden afgeschreven.
IBAN nummer:
Handtekening:
Plaats:

)* Bij meer tekst: gebruik achterzijde van dit formulier

A

