Watersportvereniging De Kreek
Stadionweg 1 - 3077AN Rotterdam
Aanvraagformulier Hellingen seizoen 2018-2019
Uw naam:……...…………………………………Bootnaam:…………………………………………
Adres: ……………………………………………Postcode/Plaats:…………….………………….…
Telefoon: ………………………………………...E-mail:………………………….…………………..
Type boot: ……………………………………… Afmetingen LxBxH: …………...…………………
Trailer: JA / NEE

GEEN LID / WEL LID

Omcirkel welke van toepassing is

Verzekeraar:……………….:…………………… Polisnr:………………………………….………...
Aanvraag Hellingen UIT:
0 Zaterdag 6 oktober 2018
0 Zondag 7 oktober 2018
0 Zaterdag 20 oktober 2018
0 Zondag 21 oktober 2018

Aanvraag Hellingen IN:
0 Zaterdag 6 april 2019
0 Zondag 7 april 2019
0 Zaterdag 4 mei 2019
0 Zondag 5 mei 2019

Aankruisen welke van toepassing is

Voorwaarden:
1. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.
2. Boot stallen gebeurt op aanwijzing van de helling- en terrein coördinatoren.
3. Hellingen en stalling op terrein WSV de Kreek is voor risico van de eigenaar.
4. De aangevraagde data zijn onder voorbehoud tot de helling- en terrein coördinatoren bevestigen.
5. Indien er verlenging van de stallingtermijn is gewenst, uiterlijk 14 dagen van tevoren aanvragen.
Geef hier duidelijk aan welke werzaamheden u aan uw boot gaat verrichten:

Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld, kennis te hebben
genomen van en akkoord te zijn met de bovengenoemde voorwaarden, en de bijgevoegde regels en
verplichtingen incl. prijzen.
Datum:…………………………………Handtekening:………………………………………………………...
Onderstaande gegeven worden ingevuld door helling- en terrein coördinatoren en/of penningmeester:

Daadwerkelijke datum uit: …………………………/Datum in:………….……………………..……
Beginfactuur:………………………………………../Eindfactuur:………….………………...………
Meternummer:……….…Meterstand begin….………….…Meterstand eind:…………………..…
Watersportvereniging “De Kreek", Stadionweg 1, 3077 AN Rotterdam
Bank: ING NL82 INGB 0000 7088 75, Opgericht 1961 - Kon. Goedgekeurd 1963 – KvK 40342138
www.wsvdekreek.nl / info@wsvdekreek.nl

Watersportvereniging De Kreek
Stadionweg 1 - 3077AN Rotterdam

PRIJZEN HELLINGEN leden- en niet leden, incl. BTW:
Omschrijving werkzaamheden
Hellingen & schoonspuiten max 15 min, stalling 2 mnd
Hellingen voor leden excl. schragen
Hellingen voor leden incl. schragen voor 12 mnd.
Hellingen In OF Uit
Iedere extra maand op de wal
Meerwerk schoonspuiten grove aangroei
Verplaatsen locatie op de wal op eigen verzoek
Kort hellingen onder kraan binnen 24 uur uit & in
Starttarief gebruik elektra op de kant
Gebruik elektra > 40Kwh
Gebruik elektra op na verrekening
Gebruik van schragen na 12 mnd

Prijs niet leden
€ 332,75 start tarief
n.v.t.
n.v.t.
€ 90.75
€ 90,75
€ 60,50
€ 60,50
€ 181,50
€ 12,10
€ 0,25 per KWh
n.v.t.
€ 24,20

Prijs leden
n.v.t
€ 84,70
€ 108,90
€ 42,35
n.v.t.
€ 60,50
€ 60,50
€ 42,35
n.v.t.
n.v.t.
€ 0,25 per KWh
€ 24,20

REGELS EN VERPLICHTINGEN BIJ HET HELLINGEN:
(als aanvulling op bovenstaande voorwaarden en het Haven- en Terreinreglement)

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Men dient de aanwijzingen van de helling- en terrein coördinatoren te allen tijde op te volgen.
Tijdens het hellingen dient de eigenaar van de boot aanwezig te zijn en blijven, tot het
hellingen en het opruimen van het terrein klaar is. Een en ander in overleg met de helling- en
terrein coördinatoren.
Het is ten strengste verboden te lassen en te slijpen tijdens de helling periode, behalve als
de boten op een speciale door helling- en terrein coördinatoren aangewezen plaats staan.
Men is verplicht, tijdens de werkzaamheden aan de boot, een dekzeil onder de boot te
leggen en dit na de werkzaamheden op te ruimen, de vloer aan te vegen en in de daarvoor
bestemde vaten te deponeren.
Afval of restmaterialen die niet onder huisafval valt dient men zelf af te voeren.
Het is verboden verfblikken en andere middelen onder de boot op te slaan i.v.m.
milieuregels. Mocht de vereniging door de DCMR een boete opgelegd krijgen i.v.m. een
eventuele milieuovertreding, dan zal de boete verhaald worden op de overtredende
booteigenaar.
Van september tot en met mei is het niet toegestaan met een auto op het achterterrein te
komen, alleen na toestemming van en in overleg met de helling- en terrein coördinatoren kan
hiervan worden afgeweken.

Heeft u nog vragen? De helling- en terrein coördinatoren zijn:
A. Hengst telefoon 06-23240999 na 19.00 uur / info@wsvdekreek.nl
Frans van Biene 06-53378867 na 19:00 uur/
Uw ingevulde formulier kunt u opsturen, in de brievenbus aan het hek deponeren, in
het clubhuis afgeven of mailen naar info@wsvdekreek.nl
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