
 
  

Fijn dat u belangstelling toont voor onze vereniging. Hopelijk kunnen wij u binnenkort als lid verwelkomen.  

  

Echter, voordat u het aanvraagformulier daarvoor invult, willen wij u graag het een en ander toelichten.  

  

Als lid kunt U, mits er plaats is, een ligplaats voor uw schip verkrijgen. In dat geval betaalt u eenmalig een 

entreegeld en verder een jaarlijkse contributie. Indien er geen ligplaats vrij is komt u op een wachtlijst. Onze 

havencommissaris kan u hieromtrent up-to-date brengen over de mogelijkheden en verwachtingen. U heeft 

verder alle rechten en verplichtingen volgens de statuten en reglementen van de vereniging.  

  

Ook als u geen gebruik maakt van de havenfaciliteiten maar wel gebruik wenst te maken van de faciliteiten van 

de vereniging kunt u lid worden.  

U betaalt in dat geval alleen de jaarlijkse contributie.  

U heeft dan dezelfde rechten en plichten als een lid, met uitzondering van de verplichte werkzaamheden.  

  

Voor jeugdleden is de regeling dat zij 50% van de lidmaatschap kosten betalen t/m het jaar waarin zij de 18 

jarige leeftijd bereiken.  

Voor jeugdleden dienen de ouders/voogden mede te ondertekenen.  

  

 
  

Voor alle duidelijkheid geven wij een uittreksel van de meeste in het oog springende regels uit het haven 

reglement.  

  

• Iedere gebruiker van de haven is verplicht een deugdelijke verzekering te hebben voor schade aan de 

haven en andermans eigendommen: op aanvraag dient dit aangetoond te kunnen worden.  

  

• Het havengeld voor een vaste stalling/ligplaats geldt voor een vol kalenderjaar, ook indien de 

stalling/ligplaats slechts voor een deel van het jaar wordt gebruikt.  

  

• De contributie/donatie is verschuldigd per 1 januari of eerder bij aanmelding.  

  

• Indien van toepassing zijn het havengeld evenals het hellinggeld verschuldigd per 1 januari.  

  

• Opzegging van lidmaatschap en/of ligplaats dient voor 1 januari schriftelijk te gebeuren. In dat geval is 

tot de hellingdatum geen havengeld verschuldigd.  

  

• Bij verkoop van het schip vervalt de ligplaats.  

  

• Ligplaats- en trailerplaats houders zijn verplicht tot het verlenen van hand en span diensten ten behoeve 

van het onderhoud. De data hiervoor worden gepubliceerd op de website, www.wvwassenaar.nl. 

Vrijgesteld zijn die leden die een andere actieve rol spelen in de vereniging.  

  

  

  

  

  

  

  

  

De Watersport Vereniging Wassenaar is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. De 

Watersport Vereniging Wassenaar is ingeschreven bij de K.v.K Den Haag onder No V 409062  

  

  

Beste Watersporter   


