
 
RESERVERING WINTERSTALLING 
               
Insturen vóór 10 september                  
            
Onze winterstalling is elk jaar volledig bezet. Bestaande winterrelaties continueren automatisch hun 
(overdekte) winterstalling. Nieuwe relaties verzoeken we daarom dringend, dit reserveringsformulier 
volledig in te vullen en vóór 10 september aan ons op te sturen. U krijgt zo spoedig mogelijk schriftelijk 
of per email bericht of de reservering gehonoreerd kan worden. 
 
Naam: .......................................... dhr/mw* Bestaande relatie: ja / nee*  Ligplaatsnummer: ….....         
        
Voornaam: .....................Voorletters …….. Naam van het schip: ................................................. 
 
Straat:         ................................................ Type schip: …………………….motorboot/zeilboot
        
Postcode:   ................................................ Merk schip / bouwer: ……………………….………….. 
 
Plaats:        ................................................ Afmeting schip: L …………x B:  ……..………… 
          
Telefoon:    ................................................   Verz. Maatschappij: ................................................ 
           
Mobiel nummer:   ......................................  E-mail :                        ................................................ 

 
WINTERSTALLING 1 OKTOBER 2019 – 1 APRIL 2020 
 
Wenst: 0 Winterstalling binnen 0 Winterverzorging binnenboord motor type: ………………… 
 
   0 Winterstalling buiten 0 Winterverzorging buitenboord motor  type: …………………
      
  0 Geen winterstalling         0 Opslag en service accu’s       0 Geen winterverzorging motor      
 
ZOMERLIGPLAATS 2020 
 
Wenst: 0 Zomerligplaats in het water ( wanneer er plaats is)      0 Zomerstalling op de kant           
                           
BETALING   
Jachthaven Het Anker stuurt rond 1 september een voorschotnota van € 250,00 welke binnen 14 dagen 
betaald dient te worden. Dit is tevens de reservering voor de winterstalling. Medio oktober / november ná 
stalling van uw boot ontvangt u een eindrekening. U kunt per onderstaande doorlopende machtiging 
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 1 
september een voorschot van € 250,- en ná stalling van de boot het totaalbedrag inclusief 
werkzaamheden, verminderd met dit voorschot, incasseren van rekening:    
 

 
 

 
 

Handtekening:  ........  ........  ........ ……. ……..    Datum: ........    /   .......   /   2019 
 
Door het plaatsen van uw handtekening verklaart u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de, in 
deze mailing ingesloten, HISWA Algemene Voorwaarden huur en verhuur lig -en/of bergplaatsen, het 
haven- en werfreglement, het winterstallingsreglement, de tarieven lijst en het onderhoudsreglement, welke 
alle in deze winterstallingmailing zijn ingesloten en u ter hand zijn gereikt. Alle overige in dit pakket 
ingesloten formulieren zijn onverminderd van toepassing. 
 

 
Jachthaven Het Anker   -  Oudloosdrechtsedijk 117   -   1231 LS Loosdrecht   -  035 5825000    -    info@hetanker.nl  
 

         

 

IBAN / SEPA: NL 0 


