Watersportvereniging “HEUSDEN”
Nieuwe Maasdijk 3A, 5256 NX HEUSDEN

Algemene voorwaarden voor het aanvragen van een ligplaats
1) Toewijzing van ligplaatsen op basis van uitgebreid aanvraagformulier:
a. Alleen een aanvraagformulier dat vóór 15 oktober is ontvangen, door de secretaris van
de vereniging, wordt in behandeling genomen voor toekenning van een ligplaats als gewoon lid of contractant.
b. Schepen dienen minimaal wettelijk aansprakelijk verzekerd te zijn. Een kopie van de verzekeringspolis is een verplichte bijlage van het ligplaatsaanvraagformulier.
c. Toewijzing ligplaats en facturering vindt plaats op basis van de gegevens van het ondertekende aanvraagformulier.
d. De eigenaar van een schip, waarvoor géén ligplaats is aangevraagd in de haven voor het
komen winterseizoen en dat na 1 november van betreffend jaar wel in de haven wordt
aangetroffen, wordt belast met een factuur op basis van het tarief voor contractanten.
e. Indien een aanvraag ligplaats niet is ingediend voor 15 oktober, maar later alsnog wordt
ingediend, wordt bij beschikbaarheid een ligplaats toegewezen, waarop het tarief voor
contractanten wordt toegepast.
2) Facturering en betaling:
a. Facturering gebeurt begin november voor winterligplaats en/of stalling en begin januari
voor de zomerligplaat.
b. Betalingen zullen plaats vinden via automatische incasso: eind november voor winterligplaats en/of -stalling en eind januari en eind maart voor de zomerligplaats.
c. Ondertekening van het ligplaatsaanvraagformulier betekent machtiging voor automatische
incasso.
3) Betalingsverplichting:
a. Betaling via automatische incasso in 1 termijn voor de winterfactuur en 2 termijnen voor
de zomerfactuur.
b. Bij onvoldoende saldo omgaand zelf te betalen.
c. Bij in gebreke blijven van de betaaltermijn worden bij de eerste aanmaning 25% en bij de
tweede aanmaning 50% van het factuurbedrag als extra administratiekosten in rekening
gebracht. Daarna wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.
4) Een winterligplaats en/of –stalling kan niet worden geannuleerd.
5) Afzeggen van een ingediende aanvraag voor een zomerligplaats heeft de onderstaande gevolgen
voor uw betaalverplichting in betreffend jaar:
a.
25 € bij afzegging vóór:
1 januari
b.
25%
van het factuurbedrag bij afzegging vóór:
1 februari
c.
50%
van het factuurbedrag bij afzegging vóór:
1 maart
d. 75 %
van het factuurbedrag bij afzegging vóór:
1 april
e. 100%
van het factuurbedrag bij afzegging na:
1 april

Aanvraagformulieren opsturen naar of afgeven bij het secretariaat WSV Heusden:
Nieuwe Maasdijk 3A,

5256 NX HEUSDEN gem HEUSDEN

(Deze Algemene Voorwaarden zijn goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 17 september 2007)

