WATERSPORTVERENIGING
MAASVOGELS
Postadres : Merovingenstraat 22, 6224 HC Maastricht
Telefoon clubgebouw : 0433615855
Rekeningnummer : NL 56 RABO 0131389718
AANMELDINGS / WIJZIGINGS / INSCHRIJF - FORMULIER
Betreft : voortzetting / beëindiging / aanmelding nieuw - lidmaatschap *

* Doorstrepen indien niet van toepassing.

Hoofdlid :

Achternaam………………………

Voorletters…………………………….

Beroep…………………………….

Geb.datum……………………………

Adres……………………………..

Postcode……………………………..

Woonplaats………………………

Telefoon……………………………….

Echtgenote : Achternaam………………………

Voorletters…………………………….

Beroep…………………………….

Geb.datum……………………………

Voorletters………………………..

Geb.datum……………………………

Voorletters………………………..

Geb.datum……………………………

Kind :

E-mailadres : ……………………………………………………

Boot :

Caravan :

Wenst U een ligplaats aan de steiger
JA
Wenst U aansluiting electriciteit
JA
Merk / type van Uw boot………….………………… Naam……….………………..
Afmetingen : Lengte……...…..…..cm. Breedte……...…...….cm.
LET WEL : Lengte van de boot is LENGTE OVER ALLES.
Welke brandstof is aan boord : benzine / diesel / petroleum / gas
Is Uw boot WA. Verzekerd, copy polis meesturen.
JA
Wenst U een trailerplaats in de zomer
JA
Wenst U een ligplaats aan de steiger voor het winterseizoen
JA

/
/

NEE *
NEE *

/
/
/

NEE *
NEE *
NEE *

Wenst U een staanplaats voor een caravan
JA
/
NEE *
Merk caravan…………...…...…………Type…………....………….Lengte…...……………cm.
Is Uw caravan verzekerd ? copy polis meesturen.
JA
/
NEE *
Wenst U staanplaats op het terrein voor de winter
JA
/
NEE *

BELANGRIJK: Met het aanvaarden (=door te betalen) van dit lidmaatschap ga ik akkoord met de hoogte
van het contributiebedrag en de wijze van betaling, geldende binnen de vereniging.
Het moment waarop de betaling ontvangen is door de vereniging is de datum van aanvang van
mijn lidmaatschap. Door het lidmaatschap aan te vragen/te aanvaarden ga ik akkoord met
de Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging en zal ik ze naleven.
Tevens verplicht ik mij tot betaling van de contributie en overige gelden.
Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting houdt de vereniging zich het recht voor om
u met onmiddelijke ingang de toegang tot ons terrein/haven te ontzeggen en middels de verkoop
van uw eigendommen op ons terrein de openstaande vorderingen te innen.
Nieuwe leden worden uitgenodigd voor een "intake" gesprek, indien er plaats is
wordt deze U aangeboden anders komt U op de wachtlijst.
Wijziging :

Iedere wijziging middels dit formulier aan het secretariaat kenbaar maken.

Plaatsnaam :…...……………………….
…

Datum :……………………..

Handtekening :……………………………

Prijzen 2021 :
Lidmaatschap v.a. 18 jaar
Lidmaatschap, jeugd v.a. 12 jaar
Caravan
Boot, per mtr.
Winterstalling (boot - caravan)
Trailerstalling
Stroom,incl.vastrecht + 425 kW
Eenmalige adm. kosten nieuw lid

€ 72,50
€ 37,50
€ 350,00
€ 35,00
€ 110,00
€ 40,00
€ 125,00
€ 100,00

