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Aanmeldformulier voor een ligplaats 

 

Uw gegevens 

De heer/mevrouw (naam en voorletters): .................................................................... 

Adres:..................................................................................................................... 

Postcode: ................................ Plaats: 
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Amsterdam .................................................. 

Telefoon: ................................. Mobiel:.................................................................... 

E-mail: .................................... Bankrekeningnummer:............................................... 

Geboortedatum: ....................... Beroep: …………………………………………………………………………… 

 

Gegevens partner
2

 

De heer/mevrouw (naam en voorletters): ...................................................................... 

 

Was u eerder lid van een  watersportvereniging?:   Ja  Nee 

Zo ja welke?: ............................ Bent u lid van de KNWV?: Ja  Nee 

Ik wil in aanmerking komen voor Ligplaats voor het gehele jaar Ligplaats voor de winter 

Gegevens boot 

Naam boot: ……………………………….  Rompmateriaal:  Hout Polyester Staal 

Fabrikaat/type/bouwjaar: ...............................................   Motorboot   Zeilboot 

Boot maten:  Lengte ......... meter  Breedte .......... meter Gewicht ........ kg 

Motortype:  Binnenboordmotor  Buitenboordmotor 

Brandstof:  Benzine   Diesel 

Heeft u gas aan boord 
3

: Ja  Nee 

Is er een goedgekeurde brandblusser van tenminste 2 kg aan boord?  Ja    Nee 

Foto bijgesloten   Verplicht  ( foto’s van het schip van buiten, motor, keerkoppeling, 

    elektrische- en gas installatie, onder de vlonders etc.) 

 Formulier met bewijs van eigendom bijgesloten. Verplicht   

 

Verzekeringsbewijs 

Maatschappij: ........................... Polisnummer: .......................................................... 

Laatste betalingsbewijs d.d.: .............................................. 

 

Ondergetekende wenst in aanmerking te komen voor een ligplaats bij onze watersportvereniging en verklaart 

zich akkoord met onze verenigingsvoorschriften, zoals het aanwezig zijn op beide hellingdagen, milieuregels, 

eventuele werkzaamheden en zich te houden aan ons Huishoudelijk Reglement en Statuten. Aanvrager 

verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en heeft inmiddels het inschrijfgeld ad € 10,00 

overgemaakt op bankrekeningnummer NL55INGB0004518454 o.v.v. ”kandidaatsstelling ligplaatshouder” 

 

Amsterdam, d.d.:..................... Handtekening:............................... 

 

Uitsluitend in te vullen door Ballotagecommissie 

Advies ballotagecommissie  Positief / Negatief Datum: ……………………………………………. 

Toelichting: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Namen ballotageleden: ………………………………….   ……………………………………….. 

 

1. Ondergetekende moet woonachtig zijn in Amsterdam. 

2. Huishoudelijk Reglement art. 4.3 sub a: Als partner kan iedereen worden aangemerkt die als 

duurzame partner van het verenigingslid geregistreerd staat bij de Vereniging. Partners kunnen 

levenspartners zijn (al dan niet gehuwd), maar ook familieleden in de eerste graad. 

3. Bij gas aan boord moet de gasinstallatie gekeurd zijn of uit gekeurde onderdelen bestaan. 

 

N.B. Niet volledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. 
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