Watersportvereniging Kollum
Kollum, 2 September 2020
Geachte watersporter,
Op vrijdag en zaterdag 23/24 Oktober gaan de boten uit het water en in april van het volgend jaar er weer in. Indien u hier
gebruik van wilt maken dient u voor 12 oktober 2020 onderstaande antwoordstrook te overhandigen of mailen aan de
havenmeester. Ook geven wij u de mogelijkheid het op te sturen naar het volgende adres: Cantecleer 2 9291 AR Kollum
Start : 8.00 uur 23 / 24 Oktober
Voorwaarden:
Aan het hijsen van de boten en de opslag op de wal kleven verschillende risico’s. Zoals uit de hijs vallen van de boot,
beknellen, ondeugdelijke bokken, brand en omvallen van de boot tijdens de stallingsperiode. Daarom is het nodig
verschillende voorzorgsmaatregelen te nemen, alsmede een goede verzekering te hebben mocht het onverhoopt toch
verkeerd gaan. U blijft ten allen tijden verantwoordelijk voor u eigen boot.
* Wij verzoeken u tijdens de werkzaamheden van de kraan, achter de Hekken te Blijven.
* Men dient persoonlijk aanwezig te zijn, om de boot aan te bieden bij het Hijsen.
* Men dient persoonlijk aanwezig te zijn,bij het wegen van de boot.
* De vereniging rekent kosten van 50,- indien u niet aanwezig bent bij u boot.
Door het ondertekenen van het antwoordstrookje gaat u akkoord met de daarin genoemde voorwaarden.
Trailers en aanhangers dienen een week vooraf van het winterstallingsterrein te worden verwijderd. Trailers en
aanhangers die niet zijn verwijderd, worden buiten het hek geplaatst.
Trailers en aanhangers niet op het parkeerterrein van de haven plaatsen. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht de
bokken tijdig en op de juiste plek te plaatsen.
Een niet volledig ingevuld e en ondertekende antwoordstrook wordt niet in behandeling genomen.
……………………………………………………………………………………………………………………
Trailer/ aanhanger afgelopen zomer op winterstalling: ja/ nee*
Maakt: - wel / niet gebruik van de hijskraan. *)
- wel / niet gebruik van de winterstalling van de vereniging. *)
Voorwaarden:
- In of op de boot is/zijn geen gasfles(sen) aanwezig.
- Tijdens het hijsen-, het transport- en de opslag van de boten houd ik mij aan de aanwijzingen
van de havenmeester en het hijspersoneel.
- Mijn boot is tenminste W.A. verzekerd (= wettelijk aansprakelijk verzekerd), bij (naam
verzekeringsmaatschappij) ……….………………………………………….., polis nr. …………………….
- De te gebruiken bokken zijn van voldoende kwaliteit en geschikt voor de ondersteuning van
mijn boot.
Naam.................................................................................Lidnr. ........................…………………………..
Adres………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode/ woonplaats……………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer………………………………………………E-mail: ………………...………………………..
De boot wel/ niet* op de winterberging.
Naam van de boot:………………………………..., lang……….m, breed..…….m, gewicht, ca.………..kg.
Handtekening:…………………………….
Een niet volledig ingevulde en ondertekende antwoord strook wordt niet in behandeling genomen.

Met vriendelijke groet,
Bea Zuidema

