Aanvraagformulier voor het hellen van uw schip vrijdag 20 oktober 2017 voor de las
hoek of zaterdag 21 oktober 2017 lange zijde staal en polyester.
Aanmeldingen dienen voor 4 Oktober bij de havencommissaris te zijn ingeleverd. ( of in de
brievenbus Aan het havenkantoor )
Naam: ………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………...
Geboorte datum: ……………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………………………………
Naam van het schip: ………………………………………………………………..
Lengte en breedte van het schip: …………………….x……………………………
Gewicht van het schip: ………………………….Box Nummer: ………………….
Bij inlevering van dit formulier kopieën van het polis blad van uw verzekering en
betaalbewijs van uw factuur van WSVWassenaar bijvoegen.

Aanvinken wat voor u van toepassing is:
Polyester
Staal
Las hoek (uitsluitend voor las en slijp werkzaamheden)
Lange Zijde (Opknappen van uw schip zoals b.v. schilderen )
Met nadruk wordt gewezen op art.74 en 75 van het Havenregelement.
De boten die de kant op gaan tijdens het hellen dienen schoon dus (afgespoten) te
worden aangeleverd.
Hierop wordt gecontroleerd en zo nodig wordt het schip terug geplaatst.
Rond 11 oktober 2017 zal in het raam van het havenkantoor de lijst van de schepen voor het
hellen worden opgehangen.

Onvolledig en/of te laat ingeleverde formulieren worden niet in behandeling genomen

Hierbij verklaar ik de bovenvermelde artikelen te hebben gelezen en teken ik voor
akkoord.
Datum:

Handtekening aanvrager:

Aanvraagformulier voor het overwinteren te water van uw schip
Aanmeldingen dienen voor 4 Oktober bij de havencommissaris te zijn ingeleverd. ( of in de
brievenbus Aan het havenkantoor )
Naam: ………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………..
Geboorte datum: …………………………………………………………………...
Telefoon: …………………………………………………………………………..
Naam van het schip: ……………………………………………………………….
Lengte en breedte van het schip:……………...…….x…………………………….
Indien ligplaats in dorpshaven Box nummer:………………………………………
Bij inlevering van dit formulier kopieën van het polis blad van uw verzekering en
betaalbewijs van uw factuur van WSVWassenaar bijvoegen.
Schepen kunnen na het hellen van 20 oktober 2017 in de haven afmeren op de plaats, die
door de havencommissaris zal worden aangewezen.
Rond 11 oktober 2017 zal in het raam van het havenkantoor de lijst van de schepen voor het
overwinteren worden opgehangen.

Onvolledig en/of te laat ingeleverde formulieren worden niet in behandeling genomen

Hierbij verklaar ik de bovenvermelde te hebben gelezen en teken ik voor akkoord.

Datum:

Handtekening aanvrager:

AANMELDEN AFSPUITEN!!!!!!
Beste Watersporters,
Met een schoon onderwaterschip op de wal!
Ook voor de komende hellingperiode biedt de Princehaven u weer de mogelijkheid om daar
uw onderwaterschip te laten afspuiten.
In overleg met het bestuur van de Watersportvereniging Wassenaar verzoeken wij een ieder
om hier zoveel als mogelijk gebruik van te maken.
Om in oktober 2017 schone schepen te kunnen hellingen is een strak schema noodzakelijk
gezien het aantal schepen dat in een kort tijdsbestek afgespoten moet worden.
U kunt voor het afspuiten rechtstreeks een afspraak maken met Henk Kloots.
Hij zal zelf de volgorde en data in overleg met u bepalen.
Kosten voor het afspuiten zijn ongeveer € 7,00 per
strekkende meter.
Bij het niet nakomen van de afspraak zullen de afspuitkosten
wel in rekening worden gebracht.
Betaling dient contant direct na het afspuiten te geschieden.
Maximale afmeting 11 x 3,40 Maximaal gewicht 13 ton.

Voor schepen die sterk vervuild zijn kan vooraf een toeslag worden berekend.
Voor het maken van een afspraak kunt u vanaf 17-09-2017 bellen
Henk Kloots
Telefoonnummer: 0655777528

