
WSV  “de Vecht” AANVRAAGFORMULIER  
Voorjaar op de kar bij Winterbergingterrein 

 
Indien u tijdelijk gebruik wilt maken van het Winterbergingterrein in de voorjaarsperiode 
dan kunt u dit kenbaar maken bij de coördinator WB, Douwe Bierma op één van de 
volgende wijzen: 
 

• Email het formulier naar:   dbierma@freeler.nl 
 

• Lever in of stuur het formulier naar:  
D. Bierma, Lobbrich Boudgerslaan 77, 1382 MH Weesp   

 
Naam:     : ......................................................................... 

Lid WSV “De Vecht”  :  Ja    /    Nee 

Adres    : ......................................................................... 

Postcode - Woonplaats : ......................................................................... 

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

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

 
Eigenaar van: 
 

Type     : ......................................................................... 

Grootste lengte en breedte (lengte over alles): ....................... x .....................m 

Gewicht in ton   : ......................................................................... ton 

Diepgang   : ....................m 

 
(alleen in te vullen door niet-leden van WSV “De Vecht” )  
Polisnummer verzekering : ......................................................................... 
Verzekeringsmaatschappij : ......................................................................... 
      
Hij/zij nam kennis van alle regels, geldende voor het gebruik van de winterberging/haven en vrijwaart 
de vereniging, het bestuur en de commissie van alle aansprakelijkheid door welke oorzaak dan ook. 
Tevens verklaart ondergetekende een geldige lopende verzekering te hebben voor tenminste de 
stalling periode.  Ondergetekende heeft naast- en bovenstaande naar waarheid ingevuld. 
 
Datum     :   .......-........-........           Handtekening: 
 
 
 



Regels: Voorjaar op de kar bij Winterbergingterrein . 
 

• Iedere 2 weken worden er 2 boten op de WB-karren geplaatst 

• 1e ‘draai’ datum is de eerste zaterdag volgend op de  3e zaterdag in april. 

• WB kan geen garanties geven dat de aanvrager tijdelijk op de kar kan. WB 

zal iedere aanvraag beoordelen en een terugkoppeling geven aan de 

aanvrager. 

• De eigenaar van de boot dient aanwezig te zijn en mee te helpen bij het 

‘uit het water halen’  en bij het ‘te water laten’ van zijn boot. Indien hierbij 

extra krachten nodig zijn, dan dient te eigenaar ervoor te zorgen dat deze 

aanwezig zijn op de ‘draai’ dagen.  

• De eigenaar van de boot kan gebruik maken van de hogedrukspuit 

installatie en dient zelf voor het afspuiten van de boot te zorgen. 

• De boten moeten nadat zij weer te water zijn gelaten zo snel mogelijk van 

de WB steiger worden gevaren naar de plaats van bestemming. 

• Indien de eigenaar een boot langer dan 2 weken op de kar wenst te 

stallen, dan bekijkt de WB of dit is in te plannen in de zomer.  

• Slijpen en lassen  zijn werkzaamheden die niet mogen worden verricht als 

de boten op de kar staan. Reden is dat de andere boot op de kar hierdoor 

beschadigd kan worden en dat is niet gewenst. 

 

 
 


