Mutatieformulier stalling en/of ligplaats DWSV
T.a.v. stallingen / ligplaatsen in het huidig kalenderjaar kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden :
Graag aankruisen wat van toepassing is:
1 Je wilt zomerstalling/ligplaats en/of winterstalling/ligplaats anders dan vorig jaar.
In dit geval graag, per vaartuig/trailer/bok, een mutatieformulier (zie hieronder) invullen en opsturen.
2 Je wilt zomerstalling/ ligplaats en winterstalling/ ligplaats beëindigen en lidmaatschap behouden.
In dit geval graag, per vaartuig/trailer/bok, een mutatieformulier (zie hieronder) invullen en opsturen.
3 Je wilt zomerstalling/ ligplaats en winterstalling/ ligplaats beëindigen én lidmaatschap beëindigen.

datuminfo t.a.v. zomerstalling/ligplaatsen

datuminfo t.a.v. winterstalling/ligplaatsen

Mutaties (indien van toepassing) uiterlijk eind december opsturen.
Factuur voor de stalling/ligplaats kun je begin januari verwachten.
De uiterste factuur betaaldatum zomerstalling is 31 januari.
Seizoen zomerstalling : 15 april t/m 14 oktober

Mutaties (indien van toepassing) uiterlijk 1 mei opsturen.
Factuur voor de stalling/ligplaats kun je begin januari verwachten.
De uiterste factuur betaaldatum is 31 juli.
Seizoen winterstalling : 15 oktober t/m 14 april

Je recht op stalling / ligplaats komt te vervallen indien : 1. je betaling op de uiterste betaaldatum nog niet is ontvangen.
2. achterstand m.b.t. andere betalingen van toepassing is.
naam

Aanhef (dhr. , mevr., e.d.)

adres

telefoon

postcode/plaats
e-mail adres
naam (indien
vaartuig)

mutatie betreft
(kajuitzeilboot / open zeilboot / motorboot / roei/visboot /
surfplank / kano / trailer / bok)

afmetingen

lokatie BUITENWATERSLOOT- Delft

lokatie FOPPENHAVEN - Maasland

ZOMERSTALLING / LIGPLAATS *

ZOMERSTALLING / LIGPLAATS *

(max. hijsvermogen is 6000kg)

(max. hijsvermogen is 1000kg)

gegevens vorig jaar

verzoek voor dit jaar

gegevens vorig jaar

verzoek voor dit jaar

terrein
loods
sloot
knippen/scheren
geen stalling

terrein
loods
sloot
knippen/scheren
geen stalling

terrein
loods
haven
geen stalling

terrein
loods
haven
geen stalling

WINTERSTALLING / LIGPLAATS *

WINTERSTALLING / LIGPLAATS *

gegevens vorig jaar

verzoek voor dit jaar

gegevens vorig jaar

verzoek voor dit jaar

terrein
loods
sloot
geen stalling
hellingdag :
1e zaterdag
2e zaterdag
3e zaterdag

terrein
loods
sloot
geen stalling
hellingdag :
1e zaterdag
2e zaterdag
3e zaterdag

terrein
haven
geen stalling

terrein
haven
geen stalling

loods: vrij

loods: vrij

* aankruisen wat van toepassing is.

* aankruisen wat van toepassing is.

Stuur het ingevulde mutatieformulier aan :
CONTACTPERSOON LOCATIE DELFT: Aad Fransen;
aad.fransen@dwsv.nl

Stuur het ingevulde mutatieformulier aan :
CONTACTPERSOON LOCATIE MAASLAND: Peter vd
Heuvel; peter.van.den.heuvel@dwsv.nl

datum formulier opgestuurd :
versie: 14-9-2022

