
 
Koninklijke Yachtclub Driegoten - Hamme vzw    Naam aanvrager : ….……………………………………………………………… 

Driegoten 53 b 

B 9220 Hamme      Adres: ……………………………………………………………………………………………….. 

Tel : 052/47.26.38 

e-mail : jacques.danijs@skynet.be    GSM: ………………………………………………………………………………………………….  

BTW  nummer : BE 0456.039.263 

 

AANVRAAG WINTERBERGING 2019/2020 

 

De aanvrager verzoekt de Koninklijke Yachtclub Driegoten – Hamme vzw voor winterberging van zijn 

schip /trailer (1)  op datum van zaterdag 5 oktober 2019. 

 

Naam van het schip:  ………………………………………………………………………………………………………………   

 

Type schip:   motorboot/speedboot/zeilboot (1) 

 

Merk:              .……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bouwmateriaal:  POLYESTER / STAAL / HOUT  (1) 

 

Afmetingen van het schip (of schip & trailer, wanneer groter) :    

  

Lengte:   ………………………………………   Breedte:    ……………………………………… 

 

Oppervlakte:  ………………………………………   Gewicht:   ……………………………………… 
 

Ik verkies voor het kranen van mijn schip aan :  Ja / Nee (1):    6,00 € / m2 + btw21% 

 

Ik verkies winterberging :    in de hangar (1) :                          13,00 € / m2 + btw21% 

                                 buiten op het terrein.  (1) :    8,00 € / m2 + btw21% 

 

Verplichte melding :  Huidige verzekerde waarde van mijn schip in 2019:  ………………………… €. 

  

Ik verzoek enkel voor winterberging van mijn lege boottrailer aan 40.00 € + btw21% :   Ja / Nee (1) 

 

 

Speedboten dienen uiterlijk in de club te worden aangeboden op vrijdag 4 oktober 2019 en dit om 

18u00.  Wie pas op vrijdag in de late namiddag zijn boot naar de club brengt, wordt verzocht deze af 

te zetten op de grasbermen voorbij het clublokaal.  Wij beginnen immers op zaterdag al te kranen om 

07u30 en dan is het noodzakelijk om al vrijdag avond alle boottrailers buiten plaatsen.  Met uw hulp 

hoeven wij uw boot slechts 1 maal te verplaatsen.  

 

Retour van uw aanvraag voor winterberging uiterlijk 20 september 2019.  

U ontvangt voor 28 september de lijst met de uurregeling voor kraanwerk.  

 

Het bestuur        (1) schrappen wat niet van toepassing is 

 



 

 
 

Koninklijke Yachtclub Driegoten - Hamme vzw      

Driegoten 53 b 

B 9220 Hamme 

Tel : 052/47.26.38 

e-mail : jacques.danijs@skynet.be     

BTW  nummer : BE 0456.039.263 

 

AANVRAAG LIGPLAATS DRIEGOTEN 

ZOMERSEIZOEN 2020 

 
Naam van de aanvrager: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres:    ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Stad/gemeente:   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

GSM / telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Naam van het schip: ……………………………………………………………………………………………………………………….   

 

Type boot/schip:  motorboot/speedboot/zeilboot (1) 

 

Merk:              ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bouwmateriaal:  polyester / staal / hout  (1) 

 

Lengte:     ……………………………………………………………………………………………………………………….   

 

Vraagt een plaats:  O Binnenkant / Buitenkant pontons in de Schelde 
enkel voor reeds aangesloten leden 
    O Pontons in de kille 

 

Wenst, indien geen plaats, een plaats op de wachtlijst: Ja: O  Nee: O 

 

 

 

 
Enkel leden die geen schulden hebben bij de club en de lidgelden van een volledig jaar hebben betaald komen in aanmerking voor een 

ligplaats aan de pontons. Een plaats wordt pas definitief voor een periode van 1 zomerseizoen als het bestuur daarover heeft beslist 

en de factuur werd betaald. Het bestuur heeft bij afwezigheid van uw boot, het recht de plaats aan andere gebruikers toe te wijzen.

                 Het bestuur 


