
 

AANVRAAG LIDMAATSCHAP  

Verzoek om lid te worden van de ZZV afdeling Zeil en Motorboot (ZMB) te West Knollendam 

Voornaam + Achternaam: ……………………………………………………         geb. datum: …………………………….. 

Straatnaam: ………………………………………………………………………….       Huisnummer: ………………………….. 

Plaats: …………………………………………………………………………………..       Postcode: ……………………………….. 

E-MAIL: …………………………………………………………………………………        Telefoon: ……………………………….. 

GEGEVENS BOOT / TRAILER 

GEGEVENS BOOT      GEGEVENS TRAILER 

Bootnaam: ………………………………………….  Boot naam: …………………………………………. 

Lengte: ………………………………………………..  Registratie nummer: …………………………….. 

breedte: ………………………………….………….  Breedte: ……………………………………………….. 

Diepgang: ……………………………………………  Lengte: …………………………………………………… 

Boot/schip Materiaal: …………………………                Aangewezen locatie ( Havenmeester) 

Type: motorboot-Zeilboot-Sloep-Anders                       Water / wal 

Boot verzekering + Polis _________________________________________ 

Zonder verzekeringsbewijs zal uw ligplaatsaanvraag NIET behandeld worden 

Om uw aanvraag in behandeling te nemen dient men de volgende documenten in te dienen: 

• Ingevulde lidmaatschap aanvraag 
• Kopie verzekering bewijs vaartuig 
• Recente foto van uw pleziervaartuig 

Voorafgaande definitieve acceptatie zal de jachthaven ZZV een controle uitvoeren op de conditie 
van uw boot.  

Datum:    Datum:    Plaats: 

______________  ______________________ ___________________________ 

Aanvrager:   Havenmeester:   Commissie Havenwaardig: 

_______________  _______________________ ____________________________ 

Handtekening:   Handtekening:   Handtekening: 

________________  ______________________ ___________________________ 

Mail naar administratie.zmb@zzv-watersport.nl of havenmeester.zmb@zzv-watersport.nl           
Z.O.Z 



 

 

ATT: 

 
• Indien u niet voldoet aan het geldende ZZV reglement havenwaardig zal uw aanvraag 

geweigerd worden. 
 

• Aan definitieve acceptatie kan de ZZV een controle uitvoeren. Zonder dat wij in het bezit zijn 
van kopie van uw polis wordt de aanvraag voor stalling niet geaccepteerd. Voor reglementen 
en privacyverklaring  
Jachthaven - ZZV Watersport (zzv-watersport.nl) 
 

•  Voor tarieven zie de website van de vereniging 
https://www.zzv-watersport.nl/index.php/jachthaven-geschiedenis/tarieven- 
 

• jachthaven Voor havenreglement zie de website van de vereniging: 
 https://www.zzv-watersport.nl/zeil-en-motorboot-jachthaven/jachthaven/#reglementen 
 

•  Lidmaatschap en zomerstalling wordt jaarlijks, automatisch verlengd, uitgezonderd indien 
schriftelijke opzegging voor 1 december van het lopende jaar door de ZZV is ontvangen. 
 

• Met dit formulier geeft ondergetekende de Zaanlandsche Zeil Vereeniging toestemming om 
gegevens over hem/haar te verwerken, dat hij/zij zich zal houden aan de reglementen van de 
vereniging en dat zijn/haar schip minimaal WA verzekerd is en geen achterstallig onderhoud 
vertoont. 
 

•  Ik accepteer alle correspondentie per email. 
 

• Mijn beroeps en/of speciale vaardigheden waarop de vereniging eventueel een beroep kan 
doen (niet verplicht, wel gewenst). 
 

• _______________________________________________________________ 
 
 

 

 

 
 
 
 

Aan het inleveren van dit formulier kunnen door de invuller geen rechten worden ontleend 


