ROYAL BELGIAN SAILING CLUB
since 1863

AANVRAAG VASTE LIGPLAATS - MARINA ZEEBRUGGE
TOETREDING ALS LID TOT DE ROYAL BELGIAN SAILING CLUB
Lidmaatschap - Eigenaar

Boot

Titel (Mr., Mw. Dr., enz):______________
Naam: ____________________________
Voornaam: _________________________
Geboortedatum: ____________________
Beroep*: __________________________
Straat, nr: _________________________
Postcode: __________________________
Gemeente:_________________________
Land: _____________________________
Telefoon: __________________________
GSM*: ____________________________
E-mail: ___________________________

Naam :
Merk :
Type :
_____
Bouwjaar :
Polyester / Staal / Alu
Diesel / Benzine
Zeiljacht / Motorboot / RIB
Lengte (LOA):
_____
Lengte (op vlaggenbrief):
_____
Breedte (m) :
_____
Diepgang (m):
Gewicht (kg) :
Verzekerd bij :
Facturatiegegevens :

Email-Newsletter:
Lgb, Hsd, Zeeb, Duin, Zoute (omcirkel de
basis(sen) naar keuze)

BTW nr.:
2

de

Eigenaar/familielid–Echtgeno(o)t(e)

Titel (Mr., Mw. Dr., enz):______________
Naam: ____________________________
Voornaam: _________________________
Geboortedatum: ____________________
Beroep*: __________________________
Straat, nr: _________________________
Postcode: __________________________
Gemeente:_________________________
Land: _____________________________
Telefoon: __________________________
GSM*: ____________________________
E-mail: ___________________________

Periode
O
O
O

Jaar (15/4 > 14/4)
Zomer (15/4 > 14/10)
Winter te water (15/10 > 14/4)

Email-Newsletter:
Lgb, Hsd, Zeeb, Duin, Zoute (omcirkel de
Basis(sen) naar keuze)

Royal Belgian Sailing Club
Tel : +32.50.54.49.03

Rederskaai, 1 8380 Zeebrugge
Email: havenmeester@rbsc.be

ROYAL BELGIAN SAILING CLUB
since 1863

Door het ondertekenen van dit aanvraagformulier verklaart u de inhoud van het
huishoudelijk reglement alsook het reglement van inwendige orde te kennen en deze na
te zullen leven en te doen naleven door derden die uw vaartuig gebruiken.
U bevestigt dat uw vaartuig en uzelf verzekerd zijn in burgerlijke aansprakelijkheid ten
overstaan van derden.
(Uittreksels van het huishoudelijk reglement)
Bepalingen
Artikel 4. 1.Een winterseizoen wordt geacht te lopen van 15 oktober van enig jaar tot 14 april van
het daarop volgende jaar.
2.Een zomerseizoen wordt geacht te lopen van 15 april van enig jaar tot 14 oktober van datzelfde
jaar. Op 15 oktober van datzelfde jaar dienen de gehuurde ligplaatsen ontruimd te zijn.
3.Een jaarperiode vangt aan op 15 april van enig jaar en loopt tot 14 april van het daarop volgende
jaar.
3.Onder winterberging wordt verstaan dat de mogelijkheid wordt geboden een door de
havenmeester aan te wijzen ligplaats te water te huren gedurende het winterseizoen te water.
Artikel 5.1. Alle huurders dienen vóór 1 januari van elk jaar schriftelijk een ligplaats voor een
zomerseizoen aan te vragen door middel van een aan hen door de verhuurder toegezonden
formulier. Indien uiterlijk op 31 januari van dat jaar de huurders geen brief van de directie hebben
ontvangen, dat zij als zodanig niet in aanmerking kunnen komen, komt de huurovereenkomst tot
stand en zijn de bepalingen van dit havenreglement op die overeenkomst volkomen van
toepassing.
2. Alle huurders die gebruik wensen te maken van winterligging dienen dit vóór 1 september van
elk jaar kenbaar te maken. Deze bepaling geldt slechts indien en voor zover de directie in dat jaar
toestemming voor de winterligging heeft verleend, zulks met inachtneming van het bepaalde in
artikel 4, lid 4.
Artikel 6.1.De totale huurprijs, ongeacht of deze het zomerseizoen of de winterligging en/of
berging betreft, is bij vooruitbetaling verschuldigd.
Artikel 9.5. Op of in de haven en de daartoe behorende terreinen of gebouwen mogen
werkzaamheden, die niet het dagelijks klein onderhoud betreffen, door de huurder slechts met
toestemming van de verhuurder worden verricht.
Artikel 10.Ten behoeve van milieuschadelijke afvalproducten, zoals olie en chemicaliën, zijn aan
de voorzijde van het clubgebouw opvangtanks geplaatst. Het is ten strengste verboden deze
producten op andere plaatsen, dan in de daarvoor bestemde opvangtanks te deponeren of te lozen.
Het is verboden om in de jachthaven het onderwatertoilet te gebruiken.
De RBSC is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of schade aan de jachten, het materiaal
of de personen die zich in de jachthaven en de aanpalende terreinen of loodsen bevinden. De
jachteigenaar verklaart af te zien van alle verhaal dat hij zou kunnen uitoefenen tegenover de
ROYAL BELGIAN SAILING CLUB vzw voor schade aan zijn jacht bij ongeval, ontploffing, brand, of
iedere andere oorzaak in de haven zelf, of bij de berging van zijn jacht in of naast de loods te
Zeebrugge. De BRANDPOLIS van de RBSC voorziet wederkerig afstand van verhaal tegenover de
leden- eigenaars van de pleziervaartuigen.
Bij verkoop van de boot zal de nieuwe eigenaar geen enkel recht hebben op de verhuurde lig- of
bergplaats. De ligplaatshouder verklaart hierbij kennis genomen te hebben van het huishoudelijk
reglement en deze aldus te aanvaarden.
Het volledige reglement is te vinden op www.rbsc.be/nl/basis/zeebrugge/reglementinwendige-orde

Document bij aanvraag te voegen
Kopij van de geldige vlaggenbrief

Datum :

Handtekening :

Royal Belgian Sailing Club
Administratieve zetel : Rederskaai 1, 8380 Zeebrugge
Maatschappelijke zetel : Eilanderskaai 7, 9000 Gent

Tel : +32.50.54.49.03
BTW 0410592090
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