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AANVRAAG LIGPLAATS GALGENWEEL 
Ik, ondergetekende, lid / in aanvraag * van R.Y.C.B. : ........................................................................... 

Naam en voornaam : …………………………………………………………………………………………… 

Straat en huisnummer : ………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats : ……………………………………………………………………………………………. 

Type van de zeilboot : .............................................................................................................. 

Telefoonnummer of GSM : …………………………………………………………………………………….. 

Email: ………………………………………..@.......................................................................................... 

vraag een ligplaats aan voor *  O huidige jaar   O andere periode : ……………………………… 

met voorkeur op *  : O middenplein  O gelijkvloers   O 1ste etage O 2de etage 

Aantal zeilmomenten* per jaar op Galgenweel of op verplaatsing 

O ik gebruik de ligplaats enkel als bootstalling  

O ik zeil maximum 10 keer per jaar 

O ik zeil meer dan 10 keer per jaar 

* voorkeur aanduiden

Hierbij verklaar ik afstand te doen van elke vordering waarop ik mij zou kunnen beroepen tegenover Royal Yacht Club 
van België (RYCB verder genaamd) aangaande elke schade aan de bovenvermelde boot, voortkomende uit een 
ongeval gedurende de stalling en/of het verplaatsen van de boot in de loods. Hiermede ontsla ik RYCB 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 RYCB de wederkerige afstand 
van vordering voorziet, met uitzondering van grove fouten.  

Ik verklaar mij akkoord dat volgens het RYCB Galgenweel huishoudelijk reglement het bestuur mij een andere ligplaats 
ter beschikking kan stellen indien van toepassing. 

Verder verklaar ik, ondergetekende, het liggeld voor de aangeduide periode te betalen vóór de vervaldatum van de 
factuur. Het liggeld blijft altijd verschuldigd, ook wanneer er voor welke reden dan ook er geen gebruik zal gemaakt 
worden van de ligplaats. Indien het RYCB-bestuur geen volledige betaling ontvangt voor de vervaldatum van de factuur, 
blijft het volledige bedrag verschuldigd doch kan de ligplaats mogelijk ter beschikking gesteld worden aan een andere 
aanvrager. Tevens verklaar ik, ondergetekende dat ik voor 100% eigenaar ben van de bovenvermelde zeilboot. 
Behoudens uitdrukkelijk akkoord van het RYCB-bestuur zal ik de zeilboot niet verhuren noch ter beschikking stellen 
aan anderen of het gebruiken voor enige commerciële doeleinden.  

Datum: ..............................

Handtekening + gelezen en goedgekeurd :................................................................................... 

Gelieve dit document volledig ingevuld te bezorgen aan rycb@rycb.be of per post aan onderstaand adres.  


