Jachthaven

Ruimzicht
Nieuweweg 8
3621AZ Breukelen
Tel: 0346-264480 en 06-51168902 fax 0346-252171
Bank : 134044606 E-mail: info@jachthavenruimzicht.nl
Website : jachthavenruimzicht.nl

INSCHRIJFFORMULIER
2017
Door dit formulier te ondertekenen ga ik accoord met het havenregelement

Na inschrijving ontvangt u een nota.

Dit is geen betalingsverzoek

Naam

*

Adres

*

Postcode+ Woonplaats

*

Telelefoon: privé/mobiel/zakelijk

*

E-mailadres

*

BSN nummer ( Sofinummer)

*

Soort vaartuig

O Zeilboot

O Open boot

O Roeiboot

O Motorboot

O Speedboot

O Motorkruiser

Lengte x breedte

X

Ander soort:

meter

Toeristen bel.
inwoners ( GBA ) Stichtse Vecht zijn vrij van toeristenbelasting

zie ook website met het raadsbesluit Watertoerinstenbelasting

Kosten opgave in Eur incl BTW:
Uw ligplaats aan steiger :
A B C D E F kh
NR:

heel seizoen:

Dit seizoen:

Liggeld zomer 1 apr. tot 30 sept
Winterstalling 1 okt. tot 31 mrt.**
Toeristenbelasting
Auto/trailerstalling
ponttoeslag
Diverse kosten
** medio augustus ontvangt u het inschrijfformulier
voor de winterstelling.

*

=invullen

Totaal:

Ik neem de liplaats in gebruik per
ontvangst van de nota over,
Plaats: Breukelen
Handtekening:

Note:

_____________

( datum), het totaalfactuurbedrag maak ik binnen 14 dagen na

datum:
Voor akkoord namens de Jachthaven
G.A. van den Berkhof

Stilzwijgend wordt de overeenkomst verlengd, totdat een schriftelijke opzegging ontvangen is. Wij restitueren geen liggelden.
Opzeggingen dienen schriftijk gedaan te worden, voor 1 januari.Nadien houden we een opzegtermijn aan van 2 maanden na
seizoensbegin(1 april) ten miste 1/3 zomerseizoen bent dan verschuldigd.Adminstratiekosten ad 50 euro brengen we dan in rekening.
opzeggingen na 1 april kunnen na 2 maanden geaccepteerd worden. Het opzegtermijn gaat in op de 1e van de maand na ontvangst.
Medio augustus/september ontvangt u een opgaveformulier voor de winterstalling, dit wordt behandeld in volgorde van
binnenkomst.
Op het terrein moeten honden aan de lijn gehouden worde.Op de Nieuweweg kunt uw de hond uitlaten
De landtong tussen de Grote Haven en de kleine haven is verboden voor motorvoertuigen.

Op al onze overeenkomsten en leveringen zijn de HISWA voorwaarden van toepassing, alsmede de aanvullende hevenglementen. De prijzen zijn incl.BTW. Voor betataling in termijnen rekenen we 10% over het factuur bedrag
plus de BTW.

