
WSV UNION – AANMELDINGSFORMULIER WINTERBERGING - 2021-2022 

Printen ➔ met zwarte pen duidelijk en goed leesbaar invullen ➔ Opsturen (ingescand of per post) naar (zie gekleurd kader)  
 

Persoonlijke gegevens: 
 

Naam: ___________________________________   Voornaam: _________________ Lid:    Ja – Nee  
 

Adres: ___________________________________ Telefoon:  _________________    Mobiel: _____________________ 
 

Woonplaats:_______________________________ Postcode: _________________     E-mail: _____________________ 
 

Gegevens vaartuig: 
 

Scheepsnaam:  ____________________________   Type:_____________________     Staal / hout / polyester 
 

Afmetingen:  Lengte: _________m    Breedte: _________m  Diepgang: ________m 
 

Rompvorm: _______________________________ Gewicht: _________ton 
 

Verzekering: 
 

Maatschappij: _____________________________  Polisnummer: _______________ Prolongatiedatum: ____________ 
 
Wenst buiten normaal onderhoud(schoonmaken, schuren en schilderen) de volgende bijzondere werkzaamheden uit te voeren: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wij wensen u een prettig winterseizoen op ons terrein.   
 
Datum:   _______________________2021   Voor akkoord:______________________________ 
 
Belangrijke voorwaarden en regels: 

• De maximale bootmaten zijn: lengte 12 meter, breedte 3.40 meter, diepgang 1.20 meter en gewicht 12.000 kg. 

• De kosten voor de winterberging bedragen € 300,- en deze zijn inclusief het op- en afhellingen (geldt niet voor leden). 

• Na ontvangst nota van de penningmeester dient deze binnen 2 weken, echter vóór de tewaterlating te worden voldaan op rekeningnummer 
NL 79 RABO 0148 0673 87 t.n.v. wsv Union onder vermelding van “Winterberging”.  

• Het bedrag bestaat uit, stallinggeld, borgsom heksleutel en elektriciteitsaansluiting. Deze bedragen zijn respectievelijk € 35,- en € 15,-.  

• Het elektriciteitsverbruik wordt achteraf (na afhellingen) aan u berekend en verrekend met de borgsom. 

• Aanwijzingen van het bestuur dienen te allen tijde te worden opgevolgd   

• De sleutels dienen op de laatste dag van de stalling te worden teruggegeven aan de penningmeester.  

• Als hellingdata wordt in principe het 3e weekeinde in oktober en het 3e weekeinde in april aangehouden. U dient tijdig met uw boot aanwezig 
te zijn. Het bestuur behoudt zich het recht voor de data te wijzigen.  

• Er kunnen uitsluitend kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties worden uitgevoerd, zoals bijv. schuren, schilderen, schroef- en 
roerreparaties. Schepen verlengen en/of andere langdurige slijp- en laswerkzaamheden zijn niet toegestaan. 

• Werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd op zodanige wijze dat altijd aan de geldende milieuwetgeving wordt voldaan. Dit 
betekent o.a. dat men op zondagen geen overmatig geluid mag produceren, dus bijv. niet slijpen.  

• Vanaf 1 maart mogen geen stof veroorzakende werkzaamheden meer worden verricht zoals o.a. droogschuren, slijpen, lassen, vegen e.d. en 
dienen (afdek)zeilen verwijderd te zijn. 

• Iedere eigenaar dient de directe omgeving van zijn boot schoon te houden. Dit betekent o.a. dat geen (verf)resten of ander afval of kwasten 
onder of in de directe omgeving van de boot achter mogen blijven. Brandstoffen zoals bijv. benzine en diesel mogen uitsluitend in de hiervoor 
bestemde ruimten aan boord aanwezig zijn. Opslag op het terrein, in welke vorm dan ook, is op grond van milieuwetgeving verboden. 

• Het is niet toegestaan om milieubelastend afval zoals verfblikken, oude kwasten, etc. op het terrein of in de vuilcontainer van onze vereniging 
te deponeren. U dient dergelijk afval zelf in te leveren bij één van de gemeentelijke milieudepots. 

• Klein chemisch afval zoals o.a. afgewerkte olie, verfverdunning, oude accu’s en verontreinigd bilgewater mogen niet op het terrein worden 
achtergelaten of in de vuilcontainer worden gedeponeerd. Ook hiervoor geldt dat U dit afval zelf dient in te leveren bij één van de 
gemeentelijke milieudepots. Boetes voortvloeiend uit overtreding van wetgeving of milieuvoorschriften zijn altijd voor rekening van de 
overtreder.  

• Water mag uitsluitend als drinkwater of om nat te schuren worden gebruikt. De boot wassen of afspoelen is verboden.  

• Klimmaterialen (ladders, stellingen etc.) dienen bij afwezigheid met een slot aan de boot of schragen te worden vastgezet. Het is niet 
toegestaan deze klimmaterialen vast te zetten aan eigendommen van de vereniging of aan de omheining. Onreglementair vastgezette 
klimmaterialen kunnen door het bestuur van het terrein worden verwijderd.  

• Indien noodzakelijk zal éénmalig een stel schragen in bruikleen worden gegeven. Bij een eventueel volgende winterstalling dient u zelf voor 
deugdelijke schragen zorg te dragen. 

• Iedere eigenaar dient ervoor zorg te dragen dat zijn/haar boot minimaal tegen wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd. 

• Niet leden dienen bij dit formulier een kopie van hun verzekeringspolis en een betalingsbewijs (geen factuur, maar dagafschrift of 
kwitantie) bij te voegen. Leden kunnen volstaan met een betalingsbewijs.  

• Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u ook nadrukkelijk kennis genomen te hebben van het Haven- en Terreinreglement, 
dit begrepen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Vraag de secretaris eventueel om toezending !! 

• Onvolledig ingevulde formulieren (ontbrekende bijlagen) worden niet in behandeling genomen.  

• Behandeling in volgorde ontvangst (datum poststempel - datum mail ontvangst met ingescand aanmeldingsformulier)  

• Het verblijf van boten en/of personen op het terrein van wsv Union geschiedt te allen tijde geheel voor eigen risico. 

• wsv Union en/of haar bestuur accepteert geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade of letsel van welke aard en welke oorzaak ook.           
 

Dit geldt nadrukkelijk ook tijdens het op- en afhellingen! 

Leden dienen dit formulier volledig ingevuld + bijlagen vòòr 15 september 2021 opgestuurd te hebben naar  
bestuur@wsvunion.nl  of info@wsvunion.nl of per post naar:  

wsv UNION, Noorderkade 20, 3039 MB - Rotterdam 
 

H.Treuman, Schiebroekselaan 67a - 3037 RL, Rotterdam – 010-2430023 – 0622 994036 
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