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AANVRAAGFORMULIER  VOOR LIGPLAATS EN LIDMAATSCHAP NR._____ 
 

Persoonlijke gegevens  

Aanvraagdatum 

Voorvoegsels + Voorletters  

Achternaam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoon 

E-mailadres 

  

_____________________________________________________________ 

______________________________________________M/ V   
__________________________________ Geboortedatum______________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________Mobiel____________________________ 

_______________________________________________________________ 

Scheepsgegevens  

Scheepsmerk 

Lengte x Breedte, Diepgang 

Bootnaam 
Type boot 

Materiaal 

Motor 

Brandstof 

Verzekering 

Verzekeringsmaatschappij 
Bijzonderheden 

Sleutel toegangshek  

Vaste huuraansluiting stroom 

Vorige haven e/o vereniging 

______________________________Bouwjaar_____________________ 

_________ M    X    __________ M   ,    __________ M   

_____________________________________________________________ 

O Motorboot       O Roeiboot          O Zeilboot        O Sloep         O Jol  

O Staal               O Polyester          O Hout  

O Binnenboord   O Buitenboord      ______ Pk 

O Diesel             O Benzine    

O WA-Casco      O WA    

_______________________________ Polisnummer _________________ 

BENT U AL EERDER LID GEWEEST  VAN ONZE VERENIGING?  _______ 

O Ja   O Nee (éénmalig 50 € borg)                      Clubvlag bij havenmeester 

O Ja   O Nee                                                                           te koop a € 8.50 

_____________________________________________________________ 

 
O = Aankruisen wat van toepassing is         z.o.z. 
 
DOOR LIGPLAATSCOMMISSIE IN TE VULLEN 
         

Omschrijving   Nrs  Euro Totalen Aantekeningen/Opmerkingen 
Lidmaatschap Nummer   90,00    

Liggeld voor ligplaats per m2 m²    15.00    

Sleutelborg  Nummer   50.00    

Parkeergeld    25.00    

Vastrecht elektra Nummer   25.00    
        ________  
    Totaal   

Aanvraagnummer  Ja Nee Paraaf  
Datum/ Paraaf beslissing      

Paraaf ontvangst      
 
Je dient te allen tijde een kopie van het verzekeringsbewijs bij te voegen. Bij toelating wordt je de eerste 2 jaar ingeschreven als Kandidaat lid.  De 
eerste rekening dient vóór de ondertekening van het contract op onze rekening te zijn bijgeschreven, is dit niet het geval dan vervalt de 
aanvraag voor een plaats en het lidmaatschap. Voor de volgende jaren ontvang je in januari onze jaarnota met een betalingstermijn van 30 dagen.                   

WSV ”Achter ’t Veer ” 
Haven: Achter ’t Veer 4, 4191 AD  Geldermalsen. 

 Tel. 06 43140683 
E-Mail: secretaris@wsvachtertveer.com  

www.wsvachtertveer.com 
Lid VNM 



 
 
 
 
 
 
Behorend bij het aanvragen van een ligplaats met lidmaatschap. 
 
Bij toewijzing van een vaste ligplaats en het lidmaatschap zijn van toepassing de statuten het huishoudelijk reglement en 
het reglement voor haven en haventerrein van de vereniging. Beiden worden tijdens het ondertekenen van het contract 
bij verwachte acceptatie van een lid aan hem/haar uitgereikt. 
 
Onderstaand een aantal belangrijke hoofdpunten: 
 
• Een vaste ligplaats wordt alleen toegewezen in combinatie met het lidmaatschap van de vereniging. Beiden worden 

aangegaan voor tenminste een geheel kalenderjaar. 
• Indelen van ligplaats geschied door het bestuur. Het verschuldigde liggeld wordt voor het hele kalenderjaar berekend. 

Bij opzeggen van de ligplaats wordt geen restitutie gegeven van de reeds betaalde bedragen. 
• Ligplaatsen zijn niet overdraagbaar bij verkoop van het schip. Bij verandering van schip (groter of kleiner) dient altijd 

een nieuwe aanvraag te worden ingediend. 
• De maximale bootlengte over alles (dus ook inclusief davids en eventueel aanhangende bijboot) voor een vaste 

ligplaats bedraagt 12.50 meter de maximale breedte 4.20 mtr. 
• Alleen leden met een vaste ligplaats kunnen onder bepaalde condities één sleutel per lid voor het schuifhek in 

bruikleen krijgen. 
• Onderhoud van het schip: Openschepen regelmatig leeghozen, schepen dienen schoon en niet te worden 

verwaarloosd. 
• Lijnen dienen van goede kwaliteit te zijn. 
• Leden worden geacht vrijwilligerswerk te doen een aantal dagen per jaar e.e.a. in overleg met bestuur. 
• De eigenaar van het schip is volledig verantwoordelijk voor het schip en opvarenden tijdens het verblijf in de 

jachthaven en is aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen en/of milieu toegebracht gedurende het 
verblijf en tijdens alle in het havencomplex door hem/hen verrichte werkzaamheden en handelingen. 

• De aanvrager/eigenaar verklaart hiermede dat het schip tenminste verzekerd is en blijft wegens wettelijke 
aansprakelijkheid.  Bijgaand is een kopie van de polis als bewijs toegevoegd. Plus een recente foto van het 
schip. 

  
 
 
Datum: _____________________ 
 
Handtekening voor akkoord: 
 
 
 
*           Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen 
 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bestuur. 

 
Dit formulier kan worden ingeleverd bij de haven in de gewone brievenbus of per post naar de postbus. 

 
Bezoekadres: WSV ‘Achter ’t Veer’  

Achter ’t Veer 4 
4191 AD  GELDERMALSEN 
Tel.: 06-43140683   

 
E-mailadres: secretaris@wsvachtertveer.com  

 
7 december 2021  AanvraagformulierLP02 

 
 
 
 

Opgericht 27 februari 1961 Koninklijk goedgekeurd bij besluit van 10 maart 1967 nr.36 
KvK Tiel 11011451 


