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Nieuwe Haven 100 
3116 AB  Schiedam 
Tel.: 0657462092 
wsvdenieuwehaven@gmail.com 

Watersportvereniging 
De Nieuwe Haven 

 

Aanvraagformulier lidmaatschap  
 

Naam    :…………………………………………………….. 

 

Voorletters   : ……………………………………………………..   

 

Adres    : ……………………………………………………..   

 

Postcode   : ……………………………………………………..  

 

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

 

Telefoon privé   : ……………………………………………………..  

 

Telefoon zakelijk (eventueel) : …………………………………………………….. 

 

Geboorte datum  : …………………………………………………….. 

 

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

 

Girorekening:   : ………………………………………………………….. 

 

Bankrekening:   : ………………………………………………………….. 

 

 

Indien tevens een ligplaats gewenst is verzoeken wij u vriendelijk de volgende gegevens in te 

vullen:  

 

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

 

Naam schip    : ……………………………………………………..  

 

Lengte over alles   : ……………………………………………………..  

 

Breedte over alles    : ……………………………………………………..   

 

Bent U al eerder lid van een  

watersportvereniging geweest  : ……………………………………………………..   

Zo ja   Naam vereniging : ……………………………………………………..  

   Plaats vereniging : …………………………………………………….. 

 

Waar ligt schip momenteel  : …………………………………………………….. 

  Adres     : …………………………………………………….. 

Plaats   : …………………………………………………….. 

 

 
Wanneer moet gebruik ligplaats ingaan : ….. - …... – 20…… 
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Nieuwe Haven 100 
3116 AB  Schiedam 
Tel.: 0657462092 
wsvdenieuwehaven@gmail.com 

Watersportvereniging 
De Nieuwe Haven 

 

 

Gegevens bootverzekering:    Deze verzekering is voor ligplaatshouders in alle gevallen verplicht  

 

Wat voor verzekering    : WA  / AR 

 

Verzekeringsmaatschappij            : ………………………………………………………….. 

 

Polisnummer      : ………………………………………………………….. 

 

Telefoon agent of maatschappij  : ………………………………………………………….. 

(Dit als U eventueel niet  bereikbaar bent). 

 

Voorwaarden voor gebruik ligplaats: 

Indien ondergetekende zijn schip permanent wil bewonen, zal het bestuur na een persoonlijk gesprek 

met de aanvrager hierover een beslissing nemen. 

Zelfwerkzaamheid programma: 

De vereniging kent een zelfwerkzaamheid programma waar elk lid verplicht is aan deel te nemen. 

Afkoop is onder voorwaarden mogelijk. 

(Zie bijlage)  

Wat is of was Uw beroep                      :………………………………………………………….. 

Privacy wetgeving: 

  
Ingaande 25 mei 2018 is de nieuwe wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ van kracht. Deze wet 

bepaalt hoe organisaties omgaan met persoon gegevens, deze wet is ook van toepassing op verenigingen. 

 

De vereniging gaat er van uit dat u de WSV De Nieuwe Haven toestemming verleent de ingevulde 

gegevens op te slaan, de WSV De Nieuwe Haven zal deze gegevens alleen gebruiken voor interne 

doeleinden en  deze gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen. De inschrijver heeft het recht 

ten alle tijden inzicht te verkrijgen in de opgeslagen gegevens.  

U bent er mee akkoord dat Uw naam en telefoonnummer aan andere leden kan worden verstrekt. 

Bijlages: 

Bij de inschrijving behoren de volgende bijlages;   

1. Tarievenlijst   

2. Zelfwerkzaamheid programma 

 
 

Aanvrager heeft de bijlages ontvangen  : Ja  /  Nee 

 

 

Schiedam,…………………………………………  .. - .. – 20…. 

 

Formulier zenden per mail naar wsvdenieuwehaven@gmail.com of opsturen aan: 

Secretariaat W.S.V. ‘De Nieuwe Haven’,  

Nieuwehaven 100 

3116 AB Schiedam  
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