
                                                         Koninklijke Yachtclub Driegoten – Hamme vzw 

                                                                                                                                                          Driegoten 53 b 
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AANVRAAG LIGPLAATS 2018 
 

Naam van de aanvrager: ……………………………..…………..……….………             Geb.d.d.:  …………………………………. 
(Familienaam en voornaam) 

Volledig adres:  …………………….…………………………………………………………… 

    ……………………………………………..…………………………………… 

Telefoonnummer: ………..…………………….…………………. Gsm :    …………………………………….……………………………………… 

E-mail adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Verzoekt aan Yachtclub Driegoten – Hamme vzw om een aangepaste ligplaats aan haar pontons op de 

Schelde ter beschikking te stellen voor zijn schip met de volgende kenmerken : 

 

Naam van het schip:  ………………….…………..………………………………motorboot/speedboot/zeilboot (1) 

Merk en type:  …………………………………………………………………………. 

Bouwmateriaal:   POLYESTER / STAAL / HOUT  (1) 

 

Afmetingen:       

Lengte:  ……… m ……... 

Breedte:  ……… m ……... 

Diepte:  ……… m ……... 

     Ligplaats aan de ponton:      binnenkant / buitenkant / kille   (1) 

 

Verzoekt  voor kraanwerk “in ’t water” :  7.26 €/m2     Ja  /  Nee  (1)          m2 schip : …………………..     

Verzoekt voor zomerberging van zijn :  boot / trailer (1)  :  Ja  /  Nee (1) 

 

Verzoekt om VPF lidmaatschap :   gratis - maximum 2 personen + 2,50 € per kind  :   Ja  /  Nee  (1) 

 Echtgenote :  Naam .……………………………………………………………. Geb.d.d. : ………………………………………………... 

           Kinderen :     Naam ……………………………………………………………… Geb.d.d. : …………………………………………………. 

                                Naam …………………………………………………………….. Geb.d.d. : …………………………………………………. 

                                Naam …………………………………………………………….. Geb.d.d. : …………………………………………………. 
 

Enkel leden die aansluitingsgeld en het lidgeld van een volledig jaar hebben betaald en geen schulden hebben aan de club, 

komen in aanmerking voor een ligplaats.  Een ligplaats wordt pas definitief toegewezen als het bestuur daarover heeft 

beslist.  Pas dan worden u de betalings-formulieren toegezonden. Gelieve aldus voorlopig nog geen betaling te 

verrichten. Elke aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van de statuten en zich akkoord te verklaren met het 

ontvangen reglement van inwendige orde geldig vanaf 21 januari 2006. 

 

Voor gelezen en akkoord verklaard de aanvrager, 

Naam aanvrager (in drukletters) : ……………………………….……………..…………………….……………. 

 

Te:  ……………………………….. Datum:  ………………………..…… Handtekening:…………………………………………… 

 
(1) schrappen wat niet past  

 

De raad van bestuur YCD vzw           docdate 27 december 2017  


