Jachthaven Zijlzicht BV
Zijleiland 1, 2317 GE Leiden
Telefoon: 0613232377
Email: zijlzicht@gmail.com
I

INSCHRIJFFORMULIER



Dit formulier kunt u inleveren, opsturen of mailen (zijlzicht@gmail.com)
Dit formulier is nog geen garantie voor een ligplaats.

Uw gegevens
Voorletters of voornaam:
Achternaam:

M/V

Straat:
Postcode:

Plaats:

Telefoon thuis:
Telefoon mobiel:
E-mail:

Uw schip
Naam:

Kleur romp:

Merk:

Materiaal romp:

Type:

Merk motor:

Bouwjaar:

Type motor*: Binnenboordmotor I Buitenboordmotor

Thuishaven:

Aantal PK's :

Verzekeraar:

Aantal cilinders:

Polisnummer:

Aantal accu's:

Lengte:

Breedte:

Diepgang:

Gewicht:

*doorhalen wat niet van toepassing is
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Waarschijnlijke winterstalling:
Eind augustus begin september ontvangt u van ons het inschrijfformulier voor de optionele
winterstalling in de loods of op de wal. Heeft u al een idee wat u in de winterperiode zou willen
doen? (Let op: er kunnen hier geen rechten aan worden ontleend)

□ Stalling op de wal
□ Stalling in de loods
□ Stalling in de haven
□ Ik stal mijn boot elders
□ Weet ik nog niet
Jachthaven Zijlzicht werkt (tenzij anders is overeengekomen) met ‘jaarstallingen’ lopende van 1 april
tot 1 april het jaar erop. U kunt de boot dus 12 maanden laten liggen. Winterstalling op de wal of in
de loods is optioneel. De jaartarieven zijn inclusief 21% BTW en milieuheffing.
Op al onze diensten/leveringen zijn van toepassing: Hiswa algemene voorwaarden huur en verhuur
lig- en/of bergplaatsen en Hiswa haven- en werfreglement.

Heeft u op- en/of aanmerkingen of een voorkeur voor een box ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Uiteindelijk bepaalt de havenmeester de beste plaats voor uw schip in de haven. Hierbij wordt er
uiteraard zo veel mogelijk rekening gehouden met uw wensen.
Na ontvangst van dit getekend formulier zullen wij contact met u opnemen, indien wij een ligplaats
beschikbaar hebben ontvangt u tevens een offerte/prijsopgave.

Voor akkoord:

Handtekening:

Datum:
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