AANVRAAG LIGPLAATS Jachthaven CADZAND 2019
Ik ondergetekende, lid/geen lid* van R.Y.C.B.:
Dhr/mevr*_____________________________________________________________________________
Straat: __________________________________________________________ Nr ________
PC: ___________ Plaats ______________________________________________________ B/NL/DU*
Naam v/h vaartuig :____________________________________ ○ Zeiljacht ○ Motorjacht
Merk/Type ____________________________________L/B/D ________m /________m /________m
Ligplaats voor: ○ Zomer 2019 (apr-okt) ○ Winter 2019/2020 (nov-mrt) ○ Jaar 2019**
Telefoonnummer: gsm: +___/___________________ E-mail: ______________________________
*Schrappen wat niet past.

** Aanvinken wat van toepassing is

Vraagt een ligplaats voor aangevinkte periode en verklaart hierbij afstand te doen van elke vordering waarop ik mij zou
kunnen beroepen tegenover de Stichting Jachthaven Cadzand (R.Y.C.B.) aangaande elke schade aan het bovenvermeld
jacht, voortkomende uit ongeval gedurende het verblijf en/of het verplaatsen van het jacht in de haven. Verder verklaar
ik het havenreglement volledig na te leven.
Hiermede ontsla ik Stichting Jachthaven Cadzand (R.Y.C.B.) van alle verantwoordelijkheid hieromtrent.
Ondergetekende verklaart dat de gasinstallatie aan boord voldoet aan de veiligheidseisen : “GASVEILIG”
Ik neem de verplichting op mij de huidige overeenkomst ter kennis te brengen van mijn verzekeringsmaatschappij en
neem er nota van dat de verzekeringspolis van de Stichting Jachthaven Cadzand (R.Y.C.B.) de wederkerige afstand van
vordering voorziet.
Ondergetekende verklaart het liggeld voor de aangevinkte periode te betalen binnen de gestelde termijn, ook wanneer
voor welke reden dan ook er geen gebruik zal gemaakt worden van de ligplaats, blijft het liggeld verschuldigd.
Ondergetekende verklaart een exemplaar van het havenreglement te hebben ontvangen en verklaart zich hiermee
volledig akkoord. Ondergetekende verklaart tevens dat hij/zij voor 100% eigenaar is van het bovenvermelde vaartuig en
dat hij/zij het vaartuig niet zal verhuren, niet ter beschikking zal stellen aan anderen noch het te gebruiken voor enige
commerciële doeleinden tenzij mits akkoord van de Stichting.

Indien wij uw betaling niet tijdig ontvangen blijft het volledige bedrag verschuldigd. De ligplaats kan mogelijk
ter beschikking gesteld worden aan een andere aanvrager. Hopende op uw begrip en medewerking te mogen
rekenen.

Gelieve dit document ingevuld te scannen en te e-mailen naar cadzand@rycb.be vergezeld
van een foto van uw schip + kopie van de vlaggenbrief en/of kopie van het
eigendomsattest of beiden per post naar onderstaande correspondentieadres te versturen.
Na betaling wordt de ligplaats definitief toegekend.

Handtekening + gelezen en goedgekeurd:_______________________________Datum:_______________

