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Aanvraagformulier 

 
 
Met dit formulier informeert U ons over Uw wensen met betrekking tot onze vereniging en jachthaven. 
U wordt verzocht dit formulier volledig in te vullen en bij het bestuur in te leveren op bovenstaand adres. 
U kunt het formulier na invulling ook scannen en per email (info@zvdelek.nl) aan ons toezenden. 
 
Uw aanvraag wordt in behandeling genomen na het overmaken van een eenmalig bedrag van € 50,00 als 
inschrijfgeld op bovenvermelde bankrekening ten name van penningmeester van ZV de Lek, onder 
vermelding van “inschrijfgeld”.  
 
Toewijzing van een zomerseizoenligplaats is alleen mogelijk indien er voldoende ruimte in de haven is. 
Onverzekerde schepen komen niet in aanmerking voor een ligplaats. 
 
 
Aankruisen wat wordt gewenst:     
O Lidmaatschap ZV de Lek   O Zomerseizoenligplaats  
                           (1 april – 1 november 20....) 
 
O  Begunstiger schap ZV de Lek   O Zomerseizoenligplaats   

   (Vul hieronder de gewenste periode in: 
       Van:  dag/ maand/ jaar  

Tot: dag/ maand/ jaar 

 
Gegevens eigenaar  

 
We communiceren vanuit de vereniging met de leden, en daarnaast indien gewenst ook graag met de 
partners van de leden. In die situatie kunt u de naam en het emailadres van uw partner ook invullen.  
 
Naam en Voornamen   :…………………………………………………………………………. 
 
Naam en voornaam partner  :…………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum   :…………………………………………………………………………. 
 
Adres    :…………………………………………………………………………. 
 
Postcode en Woonplaats   :…………………………………………………………………………. 
 

 
Bereikbaarheid 
 
Tel. privé   :……………………………………………………………. 
 
Tel. zakelijk   :………………………………./……………………………   
 
Tel. mobiel   :…………………………………………………………….  
 
Email-adres   :……………………………………………………………. 
 
Email-adres partner   :…………………………………………………………… 



 

Gegevens schip      
 
Naam schip   :…………………………………………………………….. 
       
Soort schip   : zeil- / motor- / speed boot / sloep 
  
Merk en type schip    :…………………………………………………………….. 
 
Brandstof    : benzine / diesel / hybrid / electrisch 
      
Lengte x Breedte x Diepte  :………………….  X……………………X……………….Meter         
 
Het betreft hier de totale lengte en breedte over alles, dus inclusief eventuele buitenboordmotor, 
zwemplateau, aangehangen roer, davits, bijboot, (geheven) boegspriet en zijzwaarden.             
 
Gewicht in kg  :…………………………………….                     
     
 
 
Verzekering  

 (bij het accepteren van een ligplaats, is minimaal een WA –verzekering verplicht)   

 
Soort verzekering   :……………………………………………………………………. 
 
Maatschappij   :……………………………………………………………………. 
 
Polisnr.   :……………………………………………………………………. 
 
 
Algemeen 
 
Zoals u op de website van onze vereniging hebt gelezen zijn wij een kleine vereniging met een hoge 
mate van zelfwerkzaamheid en organiseren wij door het jaar bij regelmaat activiteiten voor onze leden en 
hun aanverwanten. De belangrijkste bijdrage van de leden zelf is het draaien van een aantal haven- en 
bardiensten in het seizoen. Voor de onderlinge communicatie die nodig is om dit goed te laten verlopen 
maken wij gebruik van een planningsmodule en een app (SOCIE). 
Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u zich bereid om de door de vereniging verstrekte 
digitale hulpmiddelen te gebruiken. 
 
 

 
 
 
 
Datum: …………………………………………..         Handtekening:…………………………………………… 
 
 
 


