
 

EILAND LIDMAATSCHAP AANVRAAG 

Verzoek om lid te worden van de jachthaven ZZV te West Knollendam 

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

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

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

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

 

 

GEGEVENS BOOT        

Bootnaam:  ………………………………………….   

Lengte:  ………………………………………….   

Breedte:  ………………………………………….   

Diepgang:  …………………………………….……   

Boot/schip Materiaal: ……………………………….   

 

• Lidmaatschap 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. 
 
 

• Handtekening:       Datum: 
 

 

 

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

 



 
Eilandreglement Eiland “De Nes” 
Dit eiland is eigendom van de Zaanlandsche Zeil Vereniging en wordt beheerd en 
verzorgd door vrijwilligers. Als u u verblijft op of aan het eiland dan geldt het 
onderstaande Eilandreglement: 

1. Passanten dienen zich te melden bij de eilandbeheerder(s). 
•  
o Tarieven: 

§ Daggeld       10:00 – 16:00 uur   € 3,50 per boot 
§ Nachtgeld   16:00 – 10:00 uur   € 1,00 per meter 

2. Gratis toegang voor leden van de Zaanlandsche Zeil Vereeniging. 
3. Bij grote drukte moeten passanten als eerste dubbel afmeren. 
4. Zowel leden als passanten dienen goed aan te sluiten bij het afmeren. 
5. Sanitair/ toilet- emmer aan boord is verplicht en dient te worden gebruikt. 

o  
§ Op het eiland is géén toilet aanwezig, het is niet 

toegestaan uw behoefte op het eiland te doen. 
6. Afval neem je weer mee en laat u NIET achter op het eiland. 
7. Tentjes opzetten is toegestaan i.o.m. de eilandbeheerder(s); 

•  
o Niet langer dan 3 dagen op dezelfde plek 
o Tarief: 

§ € 5,00 per tent per nacht. 
§ Voor leden is dit gratis. 

8. BBQ’en op het eiland is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plekken; 
•  
o Hiervoor zijn ORANJE tegels neergelegd, verdeeld over het 

eiland. 
9. Honden toegestaan, mits aangelijnd. Uitwerpselen dienen te 

worden opgeruimd. 
10. Voorkom geluidsoverlast zoals harde muziek of gebruik van een 

generator. 
11. Behandel het eiland en elkaar met respect door geen vernielingen aan te 

brengen aan bomen, struiken, de grasmat en overige voorzieningen. 
In geval van het niet nakomen van het reglement zal de toegang tot, of het 
aanleggen aan, het eiland u worden ontzegd.  
In alle gevallen is het oordeel van de eilandbeheerder(s) bindend. 

Wij wensen U een aangenaam verblijf op het eiland toe ! 
 

DE VERENIGING STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN U 
OF UW EIGENDOMMEN TIJDENS UW VERBLIJF OP OF AAN HET EILAND.               


