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Aanvraag berging: boven halen of te water laten. 

Terrein SRNA Beatrijslaan 
(Volledig invullen, ondertekenen en terug bezorgen aan het secretariaat) 

Aanvrager: 
Naam:  Voornaam:  

Straat+nummer  Postcode+gemeente  

Telefoon:  GSM  

E-mail adres:  Lidnummer  

Verzekering  Polis nr BA  

Omschrijving van het jacht:  
Naam:  Motorjacht Zeiljacht Gewicht mast 

Lengte:  Breedte:  Diepte:  Gewicht:   

Gevraagde handelingen:  

In water datum/uur:  Uit water datum/uur:   

Club wagen Nr:  Eigen wagen Nr:  

Electr. Meter nr.:  Begin:  Einde:  

Bergplaats loods 1 Loods 2  Op terrein Gebruik hogedrukspuit 

Mast Strijken Datum:  Verplaatsen boot 

Mast Plaatsen Datum:   

Extra uren werk :              uur + omschrijving werk :   

Belangrijke mededeling: 
Aanvragen zonder verzekeringsbewijs kunnen niet in aanmerking genomen worden.  
 
Om geldig te zijn dient in bijlage van deze aanvraag een geldig verzekeringsbewijs Burgerlijke Aansprakelijkheid 
toegevoegd te zijn. Dit bewijs moet zijn: een geldig attest ter bewijs van betaling van de premie voor het lopende jaar, 
afgeleverd door de verzekeringsmaatschappij. De vereninging heeft ten allen tijde het recht de geldigheid van de 
voorgelegde documenten na te zien bij de verzekeraar. 
Om boven te komen is een plan met fot van het onderwaterschip gewenst om de boot op correcte wijze op de wagen 
te zetten. De eigenaar is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
 
Leden die hun yacht langer dan de geldigheid van het bewijs boven wensen te laten, dienen een nieuw geldig bewijs 
in te dienen voor het oude verstrijkt. Bij niet, of laattijdige indiening behoud het bestuur zich het recht toe zelf een 
verzekering af te sluiten op kosten van de eigenaar en administratiekosten hiervoor aan te rekenen. 
Ondergetekende verklaart uitdrukkelijk de statuten, het huishoudelijk reglement, het reglement terrein Schelde en de 
vastgestelde bijdragen van de Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging te kennen, en onslaat aangestelden en 
bestuurders van elke aansprakelijkheid in gevolge opgelopen schade, dit in elke omstandigheid. 
 

Opgemaakt te ……………………………. Op datum van    .   .   /   .   .   /   .   .     
 

Handtekening: 


