
Aansluitingsformulier
Ondertekende (DRUKLETTERS A.U.B.) wenst lid te worden van VYN*. 
Naam:   Voornaam:   pM   pV
Adres:  Nr:  Bus:  
Postnr: Gemeente:  
Land:    Nationaliteit:  Nr. identiteitskaart              
Geboren te:      Op:           
Tel. privé:     Mobiel            
e-Mail      @            

Naam:                  Bouwwerf:        
pZeilboot   pMotorboot Lengte:  Breedte: Diegang: Gewicht:     
Soort aansluiting: pAanvraag ligplaats   p/Sympathiserend lid (of mede eigenaar)   pVaarschool
Ligplaats:    p1 Catway  pBox (2 catway):  pKopsteiger:    
Verzekeringsmaartschappij    Polisnummer        

PARTNER of ECHTGENO(O)T(E) 
Naam:      
Voornaam:     
Geboortedatum:    
Nationaliteit:          pM   pV

KIND  
Naam:      
Voornaam:     
Geboortedatum:    
Nationaliteit:          pM   pV

KIND 2  
Naam:      
Voornaam:     
Geboortedatum:    
Nationaliteit:          pM   pV

KIND 3  
Naam:      
Voornaam:     
Geboortedatum:    
Nationaliteit:          pM   pV

VYN 
Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort vzw 
Watersportlaan 11 | 8620 Nieuwpoort | info@vynieuwpoort.be

KIND 4 
Naam:      
Voornaam:     
Geboortedatum:    
Nationaliteit:          pM   pV

KIND 5 
Naam:      
Voornaam:     
Geboortedatum:    
Nationaliteit:          pM   pV
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YACHTHAVEN NIEUWPOORT
VLAAMSE

VYN 51°08'29.5" N      2°44'45.8" E

“De kandidaat-leden van VYNieuwpoort verklaren kennis genomen te hebben van het uittreksel van de algemene voorwaarden vermeld op de keerzijde ...”



1. Door het toetreden tot VYNieuwpoort vzw als lid/bezoeker erkent de booteigenaar kennis genomen te hebben 
van de tarieven, van het intern reglement, van de rechten en de verplichtingen die in het intern reglement zijn 
voorzien, en verklaart hiermee volledig en uitdrukkelijk in te stemmen.

2. Elke booteigenaar (lid/bezoeker) dient te laten blijken dat zijn/haar vaartuig geldig verzekerd is voor burgerlijke 
aansprakelijkheid (schade aan derden) en ongevallen aan boord, met inbegrip van schade en/of letsels aan de 
opvarenden. Het bewijs van deze verzekering dient spontaan en op initiatief van de booteigenaar elk jaar bij het 
indienen van de heraanvraag van de ligplaats voorgelegd te worden.

3. VYNieuwpoort vzw is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstallen. Elke booteigenaar 
tekent, door het indienen van zijn/haar kandidatuur als lid en/of van zijn/haar (her)aanvraag ligplaats, afstand 
van verhaal voor welkdanige schade dan ook ten opzichte van VYNieuwpoort vzw en stelt zijn/haar verzekeraar 
hiervan op de hoogte. Deze vrijwaring geldt zowel voor de ligplaatsen in de haven, staanplaatsen voor voertuigen 
en mobilehomes op de terreinen, de clubinstallaties op het land (clubhuis, speeltuin, sanitair en eventuele tijdelijke 
installaties zoals feesttenten), het gebruik van bootstoelen, het in- en uithalen van de boten als het gebruik der 
terreinen voor stalling van boten en/of ander materiaal. 

4. Door het enkele feit van het lidmaatschap en/of aanvraag ligplaats aanvaardt elk(e) lid/bezoeker de tarieven door 
het bestuur vastgesteld voor de lid- en/of liggelden, het verbruik van water en elektriciteit, de werkingskosten, 
het gebruik van installaties van VYNieuwpoort vzw, de tussenkomsten van het personeel voor het verplaatsen of 
verleggen van boten en welkdanige kosten die het bestuur zou menen te moeten aanrekenen om de goede werking 
van de vereniging te verzekeren.

5. Alle rekeningen uitgaande van de VYNieuwpoort vzw dienen stipt op de vervaldag betaald te worden. Elke 
rekening niet betaald op de vervaldag zal van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk weze, 
verhoogd worden met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% met een minimum van EUR 
125,00. Tevens zal elke niet op de vervaldag betaalde rekening van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling 
noodzakelijk weze, een conventionele intrest opbrengen van 1% per maand vanaf de vervaldag tot de datum van 
effectieve en algemene betaling.

6. Door ondertekening van het lidmaatschap en/of aanvraag ligplaats geeft de booteigenaar uitdrukkelijk 
ONDERHANDSE VOLMACHT aan de VYNieuwpoort vzw om het pleziervaartuig uit de jachthaven te 
nemen of uit de botenparking te zetten ingevolge niet-vereffening van een of meerdere rekening(en) tegen hun 
vervaldag. VYNieuwpoort vzw zal alvorens hiertoe over te gaan een aangetekende ingebrekestelling versturen 
aan de booteigenaar. Bekomt VYNieuwpoort vzw geen volledige betaling binnen een termijn van 2 maand na 
verzenddatum van de aangetekende ingebrekestelling, dan kan het vaartuig zonder verder bericht uit de jachthaven 
worden genomen of uit de botenparking worden gezet. 
De booteigenaar geeft aan VYNieuwpoort vzw evenzeer uitdrukkelijk ONDERHANDSE VOLMACHT tot 
hetzij het openbaar verkopen hetzij het uit de hand verkopen van het pleziervaartuig tegen marktconforme waarde 
ingeval van aanhoudende wanbetaling. Van aanhoudende wanbetaling zal sprake zijn wanneer één of meerdere 
factu(u)r(en) meer dan 6 maand na vervaldatum nog steeds niet betaald is/zijn. VYNieuwpoort vzw zal alvorens 
tot de verkoop over te gaan de booteigenaar aangetekend in gebreke stellen. Bekomt VYNieuwpoort vzw geen 
volledige betaling binnen een termijn van 2 maand na verzenddatum van de aangetekende ingebrekestelling, dan 
kan het vaartuig zonder verder bericht openbaar of onderhands worden verkocht. 
Indien de verkoop, na aftrek van de verschuldigde bedragen, de gemaakte dossierkosten (o.a. aangetekende 
zendingen), de kosten voor het verwijderen van het vaartuig uit de jachthaven of van de botenparking en de kosten 
van de openbare of onderhandse verkoop een batig saldo zal vertonen zal het saldo op de bij VYNieuwpoort 
gekende rekening van de booteigenaar worden gestort. 
Indien de verkoop na aftrek van de in voormelde paragraaf verschuldigde bedragen een negatief saldo zou 
opleveren is de booteigenaar dit negatief saldo verschuldigd aan VYNieuwpoort vzw voormeld, die gerechtigd zal 
zijn om via alle middelen van recht de openstaande bedragen te innen.”

 
De kandidaatleden van VYNieuwpoort verklaren kennis genomen te hebben van het uittreksel van de algemene voorwaarden 
hierboven vermeld en verbinden zich onvoorwaardelijk zich te schikken naar het reglement van inwendige orde.

Datum en plaats  Gelezen en goedgekeurd   Handtekening
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