Langerbrugge,
Reservatie winterberging 2020-2021 te Langerbrugge
Beste lid,
Tijdens de winter 2019-20 of eerder, heeft u voor uw jacht ……………….een plaats gehuurd in Langerbrugge.
Onderaan deze mail vindt u onze tarieven voor 2020-21.
Indien u een plaats wenst te reserveren voor het komende winterseizoen, vragen wij u dit formulier te willen
invullen en dit vóór donderdag 1 oktober 2020 ondertekend terug te sturen per email naar
langerbrugge@rbsc.be of per post naar RBSC, Rederskaai 1 in 8380 Zeebrugge.
Na ontvangst van dit ondertekend aanvraagformulier zal u de factuur ontvangen voor de ligplaats van uw
boot. Pas na ontvangst van de betaling van deze factuur zal de reservatie van uw ligplaats definitief bevestigd
zijn. De factuur voor de handelingen en de mastenberging zal u ontvangen nadat uw boot in de winterberging
geplaatst werd en nadat uw boot in het voorjaar terug te water gelaten werd.
Zonder getekend aanvraagformulier kunnen wij niet overgaan tot het bergen van uw boot!
Voor alle verdere afspraken in verband met het uit het water halen van uw boot, kunt u contact opnemen met
Pierre. U vindt zijn contactgegevens onderaan dit document.
Met dank en sportieve groeten,

Patrick Demesmaeker
Algemeen directeur RBSC
Boot ……………………………wenst een lig-/bergplaats te Langerbrugge voor de winterberging 2020-2021
O

in de loods

O

op de parking

O

in het water

VERKLARING OVER AFSTAND VAN VERHAALSRECHTEN
Tussen Pro Sailing nv (dochteronderneming van de Royal Belgian Sailing Club), hierna genoemd RBSC, en
ondergetekende is het volgende overeengekomen.
Ondergetekende maakt gebruik van de dienstverlening van RBSC. Deze dienstverlening heeft betrekking op
stallingsfaciliteiten en alle daaraan verbonden werkzaamheden ten behoeve van het pleziervaartuig van
ondergetekende.
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Ondergetekende verklaart jegens RBSC afstand te doen van zijn eventuele rechten op vergoeding van schade
die aan het pleziervaartuig is ontstaan gedurende de periode dat men van de RBSC stallingfaciliteiten geniet
Deze afstand van verhaal geldt voor schade ontstaan door diefstal, brand en/of ontploffing.
Ondergetekende behoudt evenwel al zijn recht indien en voor zover sprake is van schade die te wijten is aan
opzet of grove schuld van (medewerkers van) RBSC.
Gasflessen, losse brandstoftanks en benzine mogen niet aan boord blijven. Het gebruik van kachels is verboden.
RBSC adviseert ondergetekende een kopie van deze verklaring over te maken aan de verzekeringsmaatschappij
waar het pleziervaartuig is verzekerd.
Deze afstand van verhaal blijft geldig zolang de boot zich bevindt in de loodsen-terreinen-water of gebruikt
maakt van de infrastructuur van RBSC.
Ondergetekende - Handtekening van…………………………………..:

Gegevens van de boot
Naam van de boot:………………………….
Type:
Model:
Lengte overal: m
Maximum breedte: m
Diepgang: m
Gewicht: kg
Materiaal van de romp:
Bouwjaar:
Verzekeringsmaatschappij:
Verzekeringsnummer:
Verzekeringsvervaldag:
Email adres:

Datum:

Gelieve de lege velden in te vullen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gelieve dit “reservatie formulier en afstand van verhaal”
ondertekend terug te sturen naar Pierre aub.
Zonder getekend aanvraagformulier en volledige betaling van de winterberging
kunnen wij niet overgaan tot het bergen van uw boot!
Voor alle verdere informatie kan u terecht bij Pierre Charlier,
Email: langerbrugge@rbsc.be / Gsm : +32(0) 486/86.93.06
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TARIEVEN LANGERBRUGGE 2020-2021
Ligplaatsen te water
Winterligplaats / (15-10-2020 tot 14-04-2021)
Zomerligplaats / (15-04 2021 tot 14-10-2021)

15,20 € / m²
15,20 € / m²

Berging in de loods (excl. Elektriciteit, werkuren en kraan)
Winterberging (loods) / (15-10-2020 tot 14-04-2021)
Zomerberging (loods) / (15-04-2021 tot 14-10-2021)
Mastenstalling

27,85 € / m²
20,50 € / m²
2,35 € / meter

Berging op het terrein (excl. Elektriciteit, werkuren en kraan)
Winterberging (kade-parking) / (15-10-2020 tot 14-04-2021)
Zomerberging (kade-parking) / (15-04 2021 tot 14-10-2021)

19,90 € / m²
18,40 € / m²

Handelingen in en uit te water – winterberging 2020-2021
Gebruik botenkraan
Gebruik mastenkraan
Milieu bijdrage
Huur Karcher
Werkuren*

27,50 € / vast bedrag
13,30 € / vast bedrag
34,00 € / vast bedrag
1,65 € / meter
63,70 € / uur

Uurtarieven & Algemene tarieven
Huur stoel
Plastiek overdek
Water verbruik
Elektriciteit verbruik
Huisvuil

Inbegrepen
4,50€ / m
Inbegrepen
Markttarief
Inbegrepen

*Werkuren worden aangerekend voor:
Alle handelingen die nodig zijn voor het uit en in het water plaatsen van de boot.
De mast er af en op plaatsen. De boot te verplaatsen naar of van de loods. Het verplaatsen van de boot binnenin de loods tijdens de
periode van de winter of zomerberging. Alle werken die worden gevraagd en uitgevoerd door onze verantwoordelijke ter plaatse.
Vastgelopen spanners vrijmaken, vallen uitscheren / inscheren, zeilen aftuigen / aanslaan, kabels afkoppelen / aansluiten, hydraulisch
systeem afkoppelen / in bedrijf stellen, giek verwijderen, mast aftuigen voor stalling, mast optuigen, giek plaatsen, …..

Al onze tarieven zijn excl BTW en geldig mits naleving van het huishoudelijke reglement (www.rbsc.be).
De facturatie van alle diensten van de basis Langerbrugge gebeurt door een dochteronderneming van RBSC:
Pro Sailing nv, Eilanderskaai 5, 9000 Gent, BE 0400.051.259

Enkel leden die hun lidmaatschapsbijdrage voldaan hebben kunnen gebruik maken van de installaties en
faciliteiten te Langerbrugge.
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