
 

 Piet Kuiperlaan 53 1525 PK West Knollendam 075-6287934    

 

Voorjaarstalling [ 202…. ] 
 

❑ Voorjaar stalling voor 3 weken   

❑ Voorjaar stalling verlenging winterstalling voor 3 weken (geen extra kosten voor uit- en 
inhijsen)  

Verlenging winterstalling is uitsluitend bedoeld indien men in de winter wal periode niet 
gereed is gekomen.    

 

Ondergetekende: Naam:………………………………………………Tel. nr.:………………………………………….. 

    Adres:………………………………………………..Mobiel. ………………………………………….. 

     Postcode:………………………………………… Woonplaats:……………………………………. 

      Email:………………………………. 

Gegevens van het schip:  

Naam:………………………………………                             box zomerstalling 

 

Plaats: …………………………………….. 

 

Datum:…………………………………….. 

 

Handtekening:……………………………………… 

Stalling is alleen mogelijk voor leden van de vereniging en indien wij in het bezit zijn van een  

kopie van uw verzekeringspolis.  

 

 

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



 

 

Hijswerkzaamheden 

 • Tijdens het gebruik van de kraan en het rijden men manoeuvreren met de heftruck en 
transportbotenwagen dient iedereen, behalve de hijsploeg, op veilige afstand te blijven.  

• De schipper of eigenaar dient zorg te dragen voor minimaal 2 personen, die het onderwaterschip zo 
snel mogelijk reinigen met de door de jachthaven beschikbaar gestelde hogedrukspuiten. 

 • Tijdens de werkzaamheden dienen alle aanwijzingen van de havenmeester den de hijsploeg 
onverwijld te worden opgevolgd.  

• Voordat de bok met het schip op het terrein wordt neergezet, dient er een stevig schoon, of 
schoongemaakt kunststof zeil van minimaal 4 X 6 meter op de grond te worden gelegd. 

Werkzaamheden, veiligheid en overlast 

 • Las- en slijpwerkzaamheden t.b.v. verbeteringen of reparatie, zoals bijv. (aanbrengen boegschroef, 
stootlijst, reling, rompreparatie, etc.) zijn niet toegestaan, zonder tijdige, vooraf schriftelijke 
aanvraag en schriftelijke toestemming van het afdelingsbestuur. Er kan dan met de plaatsing van de 
schepen rekening gehouden worden. U kunt pas met de werkzaamheden starten wanneer u deze 
schriftelijke toestemming hebt verkregen. Naast afdoende beschermende maatregelen en onder 
handbereik van beschikbare brandblusmiddelen kunnen er door de havenmeester verdere eisen 
worden gesteld om schade aan schepen te voorkomen. Laswerkzaamheden die de constructie of het 
aanzien van het schip in grote mate wijzigen worden niet toegestaan. 

 • Schuren aan schepen, zowel op de wal als in het water is toegestaan conform het 
havenreglement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


