Aan Burgemeester en Wethouders Gemeente Huizen

Mutatie of beëindiging formulier abonnement ligplaats gemeentehaven
(Omcirkel wat van toepassing is)
Ondergetekende zegt/wijzigt zijn vergunning voor een ligplaats in de gemeentelijke
jachthaven te
Huizen op per: …………..…………….……-……………………….…- 201………
Reden hiervan:
O

Ik mijn schip heb verkocht. ( aanleveren verkoopovereenkomst )

O

Mijn schip is gesloopt/verloren is gegaan. ( aanleveren document waaruit dit blijkt)

O

Ik elders een ligplaats heb gekregen. ( geen restitutie)

O

Wijziging van ligbox

O

Andere reden:…………………………………………….

Ligplaatsnummer oud

: L………x b………....=…….....m2

Ligplaatsnummer nieuw

: L………x b…………=…....….m2

Naam schip

: ………………….…………………

Naam eigenaar

: …………………………………….

Adres

: …………………………………….

Postcode / woonplaats

: …………/………………………….

Telefoon

: ……………………………………..

Mob nr

: ……………………………………..

Ondergetekende stemt in met de voorwaarden zoals in de Bijlage Voorwaarden
beëindigen/wijzigen ligplaats in de gemeentelijke jachthaven zijn vastgelegd.
Terug te ontvangen borg (€ 25,-) i.v.m. terug gaaf Sep-card no. …… ………. op
IBAN nummer:……………………………………………..
Datum :………………………………201……Handtekening:………….…………………………
In te vullen door havenmeester.
Havenmeester akkoord :………………………………INKnummer aanvraag :……………………
Datum :

Bijlage: Voorwaarden beëindigen ligplaats in de gemeentelijke jachthaven.
Deze bijlage behoort bij het formulier waarmee verzocht wordt het (abonnement) ligplaats te
beëindigen en de daarmee samenhangende vergunning van B en W tot gebruik van de
gemeentelijke jachthaven en toegewezen ligplaats te beëindigen.
Voor het beëindigen van een abonnement ligplaats, dient het daarvoor bestemde formulier te
worden ingevuld en voldaan te worden aan de huurvoorwaarden en navolgende
voorwaarden.
1. Het formulier “Beëindigen (abonnement) ligplaats gemeentehaven” dient volledig te
worden ingevuld en te worden ingeleverd bij /opgezonden naar de havenmeester van
de gemeente Huizen.
2. Voor beëindiging dienen alle abonnementsgelden en andere vorderingen van de
gemeente te zijn voldaan.
3. Eventuele restitutie van het restant abonnementgeld is van toepassing over het
resterende tijdsvak tot eindedatum van het betreffende abonnement.
4. Restitutie wordt alleen verstrekt, wanneer wordt of kan worden aangetoond, dat het
betreffende schip waarvoor een ligplaatsvergunning is verstrekt, is verkocht of
gesloopt of anderszins verloren is gegaan.
5. Nadat het abonnement voor een ligplaats is beëindigd, vervalt automatisch de door B
en W verleende vergunning voor de betreffende ligplaats.
6. De betreffende ligplaats dient de dag na vervallen van de vergunning vrij te worden
opgeleverd.
Het is verboden zonder vergunning van B en W in de gemeentehaven een ligplaats te
hebben of de haven te gebruiken zonder toestemming van de havenmeester.
7. Vorderingen op de gemeente vanwege de borg (ad. € 25,-) voor een Sep-card,
alsmede op de Sep-card staande tegoeden (in verband met administratieve
verwerking hoger dan € 5,-) het betreffende tegoed worden bij inlevering van
onbeschadigde Sep-card, geretourneerd op de bankrekening van betreffende.

