
 

Aan deze aanmelding kunnen geen rechten worden ontleend. Door het insturen van dit aanvraagformulier gaat U ermee akkoord dat 

wsv. Union de hierin verstrekte gegevens administreert t.b.v. de ledenadministratie.   

 

 
Postadres & Contact: Jachthaven : Noorderkade 20 -3039 MB Rotterdam 
Noorderkade 20 Opgericht 11 oktober 1967 
3039 MB Rotterdam Goedgekeurd bij Kon. Besluit d.d. 7 december 1976 nr. 49 

Telefoon: nb K.v.K. Rotterdam 40341755 

Email info@wsvunion.nl     

 

Rabobank   NL 79 RABO 0148 0673 87 

A.U.B. printen, goed leesbaar met zwarte pen invullen en opsturen naar het bestuur. (mail of post) 
 

~~~~~~~~~~~ 
 

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP 

 
Persoonlijke gegevens : 

Naam :          ___________________________________________    Voorletter(s) : ________________________________ 

Adres:           ___________________________________________    Nummer: ____________________ 

Plaats:  ___________________________________________    Postcode: ____________________ 

Tel. vast:      _____________________________   Tel. Mobiel:  _________________     Email :  _____________________ 

Geboortedatum : ____________________________ Man of vrouw:  _________________     Roepnaam:   _____________________     

 

Gegevens vaartuig : 

Scheepsnaam : _____________________________________          Type: ___________________________ 

Geregistreerde eigenaar : ______________________________________________________________ 

Afmetingen :  lengte __________ m;  breedte ________ m;   diepgang _______ m;     gewicht _________kg         

Rompvorm : _____________________________________________________ (bijv. motorkruiser knikspant,rondspant,vlet,sloep) 

Verzekeringsmaatschappij : ________________________________________ Polisnummer: ____________________ 

Was u reeds eerder lid van een watersportvereniging ? Zo ja, welke en wanneer ? 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Waarom kiest u voor WSV Union ? 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Wij verzoeken u om onderstaande bescheiden mee te sturen : 

- kopie geldig paspoort of ander wettelijk erkend legitimatiebewijs 

- kopie eigendomsbewijs 

- kopie verzekeringspolis en kopie laatste betalingsbewijs 

- foto zij aanzicht boot (bij voorkeur digitaal) 

Bij ontbreken van voldoende, onduidelijke en/of onleesbare  informatie kan het bestuur besluiten deze aanvraag niet in behandeling te nemen. 

Het inschrijfgeld bedraagt €.50,- U kunt dit overmaken op Rabobank   NL 79 RABO 0148 0673 87. Na ontvangst hiervan wordt u in de 

administratie opgenomen.  Mocht er onverhoopt geen directe ligplaats beschikbaar zijn dan komt u op een korte (max.5) wachtlijst. Gemiddeld 

genomen komen er jaarlijks tussen de 3 en 5 plaatsen beschikbaar.  

Datum :  _____________________________________  Handtekening aanvrager:   

mailto:info@wsvunion.nl

