Stallingformulier
Winter 2022 - zomer 2023
Let op, het is voor alle leden mét een boot verplicht om dit formulier (jaarlijks) in te vullen.
En, inclusief verzekeringsbewijs in te sturen.
Daarbij is het belangrijk om te weten dat er beperkte stallingsruimte op de wal is. Toekenning van stallingsplaatsen
op de wal worden toe gekend op volgorde van binnenkomst van het formulier en verzekeringsbewijs. Wordt uw boot
gehesen, dan is het verplicht om hierbij aanwezig te zijn.
De eigenaar van de boot moet zelf voor passende bokken zorgen. Indien de bokken in het bokkenhok staat, worden
beginoktober uit het bokkenhok gehaald zodat de eigenaar de bokken kan controleren, eventueel repareren en indien nog niet gedaan- worden voorzien van naam.
Dit formulier kunt u indienen door deze te mailen naar havenzaken@wvsloterplas.nl. U kunt deze
eventueel ook los inleveren via de groene bus in de hal van het clubgebouw, de postbus aan het hek of
per post opsturen naar de Watersport Vereniging Sloterplas, Christoﬀel Plantijngracht 2, 1065 DA
Amsterdam.

Ondergetekende en eigenaar van
Lidnaam & Bootnaam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoon:
E-mail adres:

Gegevens Vaartuig
Soort

Gewicht (Kg)

Materiaal

Lengte / Breedte

Type boot

O Motorboot
O Sloep
O Zeilboot
O Visboot
O Surfplank
O Kano

Winterstalling

Verzoek (s.v.p. aankruisen wat voor u van toepassing is)

O In de box

O Op de trailer

O Op de wal

O Gebruik van hijskraan

O Op de jollensteiger

O Tijdens de winterperiode is de boot niet aanwezig

Zomerstalling
O In de box

O Gebruik van elektriciteit

O Op de jollensteiger

O Van een trailer
O Tijdens de winterperiode is de boot niet aanwezig

Diploma
O BHV
O EHBO

Verzekering
Naam verzekeringsmaatschappij
Polisnummer

Ondertekening / Akkoord
Handtekening
Datum

Onderstaand nog even de belangrijkste zaken voor de hijsdag. Verdere informatie is te vinden op de website van de
vereniging: www.wvsloterplas.nl onder het kopje ‘haven -> hijsdagen’.
•

Alle leden dienen ongeacht of zij in de winter dan wel op de wal of in het water liggen een stallingsformulier in te
vullen en aan te leveren bij het bestuur.

•

De uiterste datum voor de aanlevering van het stallingformulier en kopie verzekeringsbescheiden is uiterlijk 01
oktober 2022.

•

Er is beperkte ruimte op de wal. Toekenning van een ligplaats op de wal vindt plaats volgens de richtlijnen.

•

De eigenaar van de boot moet zelf voor (passende) bokken zorgen.

•

Op het moment dat uw boot wordt gehesen, bent u verplicht hierbij aanwezig te zijn.

•

U dient zelf uw boot (tijdig) naar de hijsplaats te varen. In (vooraf aangegeven) uitzonderingen kan de vereniging u
hierin door middel van de verenigingsboot begeleiden.

•

Gaat de boot deze winter uit de haven, doet u dit dan uiterlijk binnen 14 dagen na de laatste hijsdag.

•

Kiest u ervoor om uw boot zelf, via de helling uit het water te halen, maar wenst u deze op de wal van het
verenigingsterrein te stallen, dient u dit uiterlijk één week voor de eerste hijsdagen te hebben gedaan.

•

De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigendommen tijdens de werkzaamheden.

