Stichting Jachthaven
Wolphaartsdijk (R.Y.C.B.)
AANVRAAG LIGPLAATS TE WOLPHAARTSDIJK JAAR: 2017
------------------------------------------------------------------------------------Ik ondergetekende, lid van R.Y.C.B. : .................................................................................,
eigenaar van het vaartuig : ...........................................................................
lengte : ......................... breedte : ......................... diepgang : .....................
gewenste plaats : ......................
Telefoonnummer : .................................................................
GSM : ....................................................................................
Email : |
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vraag een ligplaats voor het zomerseizoen 2016 en verklaar hierbij afstand te doen van elke vordering waarop ik mij zou kunnen
beroepen tegenover de Stichting jachthaven Wolphaartsdijk (R.Y.C.B.) aangaande elke schade aan het bovenvermeld jacht,
voortkomende uit ongeval gedurende het verblijf en/of het verplaatsen van het jacht in de haven. Verder verklaar ik het
havenreglement volledig na te leven.
Hiermede ontsla ik Stichting Jachthaven Wolphaartsdijk (R.Y.C.B.) van alle verantwoordelijkheid hieromtrent.
Ik neem de verplichting op mij de huidige overeenkomst ter kennis te brengen van mijn verzekeringsmaatschappij en neem er nota
van dat de verzekeringspolis van de Stichting Jachthaven Wolphaartsdijk (R.Y.C.B.) de wederkerige afstand van vordering voorziet,
met uitzondering van grove fouten.
Ondergetekende verklaart dat de gasinstallatie aan boord voldoet aan de veiligheidseisen : “GASVEILIG”
Volgens art.6 van het reglement kan het bestuur u een andere ligplaats ter beschikking stellen dan deze van vorig jaar.

Dit document moet bij Stichting Jachthaven Wolphaartsdijk (R.Y.C.B.)
p/a Thonetlaan 133 te 2050 Antwerpen toekomen vóór 1 november 2016, vergezeld van een kopie van de
vlaggenbrief en/of kopie eigendomsattest.
De rekening zal U ontvangen begin januari 2017 en dient voldaan te zijn vóór eind januari 2017.
Indien wij geen volledige betaling ontvangen voor einde januari 2017 blijft het volledige bedrag verschuldigd
doch kan de ligplaats mogelijk ter beschikking gesteld worden aan een andere aanvrager.
Hopende op uw begrip en medewerking te mogen beroep doen.
Datum: ..............................

Handtekening + gelezen en goedgekeurd :...................................................................................
Ondergetekende verklaart het liggeld 2017 te betalen vóór eind januari 2017, ook wanneer voor welke reden
dan ook er geen gebruik zal gemaakt worden van de ligplaats, het liggeld blijft verschuldigd.
Ondergetekende verklaart een exemplaar van het havenreglement te hebben ontvangen en verklaart zich hiermee
volledig akkoord.
Ondergetekende verklaart tevens dat hij/zij voor 100% eigenaar is van het bovenvermelde vaartuig en dat hij/zij het
vaartuig niet zal verhuren, niet ter beschikking zal stellen aan anderen noch het te gebruiken
voor enige commerciële doeleinden.
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