Aanvraag stalling en/of ligplaats DWSV (nieuw lid)
naam

Dhr./Mevr.

Minderjarigen / stalling:
Vanwege aansprakelijkheid en verzekering kan een
minderjarige de stalling van een boot niet op zijn/haar
naam zetten. De stalling, lidmaatschap en factuur kan
worden geregistreerd op naam van een ouder.

adres
postcode/plaats
telefoon 1

telefoon 2

e-mail adres

lokatie BUITENWATERSLOOT- Delft

lokatie FOPPENHAVEN - Maasland

(max. hijsvermogen is 6000kg)

(max. hijsvermogen is 1000kg)

ik vraag stalling / ligplaats aan voor : *

ik vraag stalling / ligplaats aan voor : *

motorboot op trailer / bok
kajuitzeilboot
kajuitzeilboot op trailer/bok
open zeilboot
open zeilboot op trailer/bok
roei/visboot
surfplank
kano
losse trailer / bok

motorboot
kajuitzeilboot
sloep
open zeilboot
roei/visboot
surfplank
kano

sloep
ZOMERSTALLING/LIGPLAATS *

ZOMERSTALLING/LIGPLAATS *

op terrein
in de loods
in de sloot
knippen / scheren (max. 2 weken)

op terrein
in de loods
in de haven

WINTERSTALLING/LIGPLAATS *

WINTERSTALLING/LIGPLAATS *

op terrein
in de loods
in de sloot

op terrein
in de loods
in de haven

* aankruisen wat van toepassing is.

* aankruisen wat van toepassing is.

Naam (indien
vaartuig)

Afmetingen (l x b):

Meter

Verzekerd bij

Gewicht (indien bekend):

Kg

Polisnummer

Lees de info op de achterzijde, teken de verklaring en stuur je aanvraag naar :
CONTACTPERSOON DELFT: Aad Fransen;
aad.fransen@dwsv.nl

of

CONTACTPERSOON MAASLAND: Peter vd Heuvel;
peter.van.den.heuvel@dwsv.nl

TRAILERS en BOKKEN :
Boten kunnen uitsluitend gestald worden op door de commissie goedgekeurde schragen / trailers / bokken.
U kunt uw trailer of bok in de zomer gratis stallen, mits voorzien van uw naam en dat deze de daarop aansluitende
winter gebruikt wordt om uw boot op te stallen (Delft of Maasland) !
Wordt uw trailer / bok in de winter niet gebruikt om uw boot te stallen dan zijn stallingskosten voor zowel
zomer als winter verschuldigd.
In gebruik nemen van stalling / ligplaats bij aanvang lidmaatschap :
Kosten voor stalling of ligplaats te voldoen op rek. NL52INGB0000755878 t.n.v. DELFTSE WATERSPORT VERENIGING
Pas nadat betaling is voldaan kunt u gebruik maken van de aangevraagde stalling of ligplaats.
Wilt u al eerder een ligplaats in de Foppenhaven, dan kan dat alleen als passant, mits plaats beschikbaar is en tegen
het daarvoor geldende passantentarief. Meldt u zich hiervoor bij de havenmeester.
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VERKLARING 1 :
1) Zolang ik lid ben bij DWSV accepteer ik dat stalling/ligplaats komt te vervallen als ik betaling(en) niet binnen de gestelde
termijn heb voldaan of als ik niet heb voldaan aan mijn werkverplichting.
Uitleg werkverplichting:
*minimaal 2 werkavonden per jaar geven recht op stalling/ligplaats het daarop volgende jaar.
*per gemiste werkavond worden kosten in rekening gebracht conform art.10.4 van het
Huishoudelijk Reglement.
2) Tijdens het hellingen, in het water laten of verrijden van mijn boot van / naar de stallinsplek, ben ik persoonlijk verantwoordelijk voor mijn gestalde vaartuig(en) en zal ik nimmer DWSV aansprakelijk stellen voor mogelijke schade en/of letsel.
3) Bij groot onderhoud zal ik een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden bijvoegen.
4) Ik ben bekend met de verenigingsreglementen en zal daar naar handelen.
5) Mijn trailer, bok of schragen zullen permanent duidelijk en 'weervast' voorzien zijn van mijn naam. Dit geldt ook voor
dekzeilen / wintertenten e.d., welke ik i.o.m. de commissie 'gratis' bij DWSV mag stallen.
6) Ik ga akkoord met het vernietigen van ongemerkte eigendommen (trailer / bok / schraag / dekzeilen e.d. )
7) Zolang mijn vaartuig bij DWSV is gestald of een ligplaats heeft zal het minimaal WA verzekerd zijn.

VERKLARING 2 :
Ondergetekenden:
hierna te noemen: “het lid “, en Delftse Watersportvereniging, hierna te noemen
“de vereniging”, komen in afwijking dan wel aanvulling van hetgeen in het reglement en de statuten daarover is
bepaald overeen dat:
1) in geval het lid in gebreke is met betaling van alle gefactureerde verschuldigde kosten of het voldoen aan de verplichting tot het verwijderen van het gestalde object, welke ingebrekestelling automatisch optreedt indien het lid
de betaling van de gefactureerde kosten niet voor de uiterste betaaldatum heeft voldaan dan wel de gestalde objecten
niet na einde lidmaatschap heeft verwijderd; en,
2) de vereniging het lid bij aangetekend schrijven tot betaling dan wel verwijdering van de objecten heeft gesommeerd; en,
3) na aangetekend schrijven vier maanden zijn verstreken zonder betaling dan wel verwijdering van de objecten heeft
plaatsgevonden:
a)
de vereniging het gestalde object mag verkopen om uit de opbrengst de openstaande kosten te voldoen
vermeerderd met een boete van € 295,- waarbij het restant zal toekomen aan het lid;
b)
de kosten hiervoor voor rekening van het lid komen.
Hiervoor geeft het lid bij deze de vereniging een onherroepelijke volmacht onder de opschortende voorwaarde dat aan
onder 1, 2 en 3 gemelde voorwaarde is voldaan, om het gestalde object te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te
te verhalen.
Voor zover nodig wordt bij deze door het lid een pandrecht zoals bepaald in Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek op het
gestalde object gevestigd ten behoeve van de vereniging, welk pandrecht door de vereniging wordt aanvaard.

Wijzigingen van uw adres, telefoonnummer, mailadres dient u zsm door te geven aan secretaris@dwsv.nl
Het lid verklaart eigenaar te zijn van zijn/haar gestalde object(en).
Aldus getekend te:
Datum:
Namens de vereniging:

Naam en handtekening:

Lid:

Naam en handtekening:

Naam en handtekening ouder

versie: 14-9-2022
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