RESERVERINGSFORMULIER 2020
Insturen vóór 1 februari
De jachthaven is elk jaar volledig bezet. Omdat het aantal vrij te komen ligplaatsen beperkt is,
verzoeken wij u dit reserveringsformulier volledig in te vullen en vóór 8 februari aan ons op te sturen.
Nieuwe relaties krijgen zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht of de reservering gehonoreerd kan
worden. Dit formulier is tevens te gebruiken om uw ligplaats op te zeggen of wijzigingen door te
geven. De ligplaats en/of stalling wordt jaarlijks automatisch gecontinueerd.
Naam

................................... dhr/mw Bestaande relatie: ja/nee.

Voornaam ……………. Voorletters .........
Straat:

Ligplaatsnummer: ...……

Naam van het schip: .............................................….

................................................ Type schip:

……………………..motorboot/zeilboot

Postcode: ................................................

Merk schip / Bouwer: ..………………………………….

Plaats:

................................................

Afmeting schip:

L …………x B: ………………..

Telefoon:

................................................

Verz. Maatschappij:

............................................…..

Mobiel nummer: ...............................……

E-mail : …...................................................................

Zomerstalling 1 april 2020 – 1 oktober 2020
Wenst:

0 Zomerligplaats

0 Ligplaats met zijsteiger

0 Geen zomerligplaats

0 Motorenservice zomer

0 Geen motorenservice

0 Stroompunt seizoen

0 Onderhoud/reparatie. Zie offerte -/opdrachtformulier

0 Eigen parkeerplaats in
de loods (vanaf 31mei)

Winterstalling 1 oktober 2020 – 1 april 2021
Wenst:

0 Overdekte stalling in loods 0 Stalling buiten op de kant

0 Geen winterstalling

0 Offerte winteronderhoud
0 Winterservice motor + opslag en service accu’s
Betaling
Jachthaven Het Anker stuurt eind januari een voorschot nota van € 250,00. Deze nota dient per 8
februari voldaan te zijn en is tevens de reservering voor de ligplaats van het betreffende
kalenderjaar. We bieden u de mogelijkheid om per machtiging te betalen. Bent u het niet eens met
een automatische afschrijving dan betaalt de bank op uw verzoek het bedrag binnen 30 dagen terug.
Betaling d.m.v. doorlopende machtiging door Jachthaven Het Anker. Jachthaven Het Anker kan op
8 februari een reserveringsvoorschot van € 250,00 en op 31 maart het totaalbedrag, verminderd met
dit voorschot, incasseren van rekening:
IBAN / SEPA:

Handtekening:

NL

0
.....…………….

Datum:

........

/ ....... / 2019

Door het plaatsen van uw handtekening verklaart u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met
de, op de achterzijde van dit formulier staande, HISWA Algemene Voorwaarden huur en verhuur lig en/of bergplaatsen en met het haven- en werfreglement, het zomerstallingreglement, de tarieven lijst
en het onderhoudsreglement, welke in dit zomerstallingpakket zijn ingesloten en u ter hand zijn
gereikt. Alle overige in dit pakket ingesloten formulieren zijn onverminderd van toepassing.
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