Informatiefiche booteigenaar 2019

Aanvrager: eigenaar van het pleziervaartuig
Naam:
Straat:
Postcode:
Land:
Telefoon/GSM:
Identiteitskaartnr:
Rijksregisternr:

Voornaam:
nr.:
Stad/gemeente:
Nationaliteit:
E-mail:
Stuurbrevetnr:
Marifooncertificaatnr:

België

Belg

Inlichtingen over het pleziervaartuig
Naam vaartuig:
Type vaartuig:
Lengte:
Maximale
diepgang:
Maximale
snelheid:
Vermogen:

m
m

Immatriculatieplaatnr.:
Merk:
Breedte:
Maximale hoogte:

m
m

km/u

Maximale laadvermogen:

ton

kw

Rompnummer (CIN):

snelvarend pleziervaartuig

Inlichtingen over de aanhanger
Trailermerk:
Chassisnummer:

Nummerplaat:
Aantal assen:

Inlichtingen over de verzekering
Maatschappij:
Vervaldagdatum:

Brand

ja / nee*

Polisnummer:
Diefstal
ja / nee*

Omnium

ja / nee*

Waterwegenvignet: https://www.visuris.be/waterwegenvignet en webshop
Vignet Periode:

jaarlijks 1/1/2019 – 31/3/2020
deeltijds: 3 maanden: ….

<6m = 80,00€*
<6m = 45,00€*

of
of

>6m = 135,00€*
>6m = 85,00€*

Vignetnummer:
Inlichtingen over lidmaatschap Waterski Vlaanderen: https://www.waterski.be/federatie
Familiaal
ja / nee*
* schrappen wat niet past

Individueel
ja / nee*

Wedstrijdlicentie
ja / nee*

Botenbijstand Vlaanderen
ja/nee*

Ondergetekende verklaart deze gegevens oprecht en in alle eerlijkheid te hebben ingevuld; hij/zij verklaart in het bezit te zijn van
een geldig stuurbrevet, een geldige verzekering voor bovenvermelde boot, een immatriculatieplaat/formulier met Bsnelheidsnummer of een geldig buitenlands inschrijvingsnummer en een waterwegenvignet voor 2019. De eigenaar van de boot
vergewist er zich steeds van dat andere bestuurders van bovenvermelde boot steeds in het bezit dienen te zijn van een geldig
stuurbrevet. Tevens verklaart hij kennis genomen te hebben van de havenregelementen van de RHYC.en schikt hij zich naar de
reglementen van het APSB ter inzage op het secretariaat. Deze reglementen zal hij/zij naleven en respecteren. Ondergetekende
neemt ter kennis dat de RHYC afstand van verhaal doet voor gebeurlijke ongevallen, schade aan vaartuigen, kades ea
infrastructuurwerken, die veroorzaakt zijn door één van haar leden.
Een minimaal aantal, van de door u aangeboden, persoonsgegevens worden door de club, op vraag van oa Waterski Vlaanderen
vzw en de Vlaamse Waterweg opgevraagd ter afsluiting van het lidmaatschap 2019. Waterski Vlaanderen vzw is, per decreet
(10/06/2016), verplicht enkele persoonsgegevens te verwerven van de aangesloten leden. Deze gegevens zijn ten allen tijde op te
vragen, te wijzigen en te schrappen.
Gelezen en goedgekeurd,
datum
Handtekening
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