
 

 

 

 

 

 

Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging 
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1 ONDERGETEKENDE: 

Achternaam:  

Voorletters: 

Roepnaam: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoon: 

Mobiele telefoon: 

E-mail: 

Is er iemand op hetzelfde adres lid van de 

KDR&ZV? Zo ja, wat is zijn/haar naam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ja             nee 

_________________________ 

 man 

 vrouw 

 

2 WIL ZICH INSCHRIJVEN ALS: 

 

 

 

 

 

 alleen lid (zonder boot, ga naar 5) 

 wacht op ligplaats (plaatsing op wachtlijst) 

 lid met ligplaats  

 winterligger (u kunt vraag 4 overslaan) 

 was u reeds eerder lid of winterligger? Zo ja 

wanneer was dat? _______________________ 

3 VERKLAART EIGENAAR TE ZIJN 

VAN: 

Naam schip: 

Type: 

Kleurenfoto van het schip: 

Lengte over alles: 

Breedte: 

Diepgang: 

Verzekerd: 

Zeilboot/motorboot: 

 

Bijgevoegd     ja  nee 

In meters 

In meters 

In meters 

                     ja                nee 

 



 

Versie 4 d.d. 15 mei 2021  2 

 

4 DIVERSEN 

Elektra-aansluiting gewenst? 

(Borg € 200,-) 

 

Bent u geïnteresseerd in bestuurlijke 

activiteiten binnen onze vereniging? 

 

Wilt u zich eventueel op een andere wijze 

voor de vereniging inzetten? 

 

Zo ja, op welke wijze? Bijvoorbeeld soos, 

onderhoud, communicatie, evenementen, 

havencommissie … 

 

 

 

 ja  nee 

 

 ja  nee 

 

 

 ja  nee 

 

 

_______________________________________

_______________________________________ 

5 BELANGRIJKE INFORMATIE 
Met ondertekening van dit formulier verklaart u dat u de volgende belangrijke informatie heeft 

gelezen en hiermee akkoord bent. 
• Als u eventueel langdurig aan boord wilt verblijven, neem dan voor toestemming eerst 

contact op met de havenmeester. 
• Het liggeld wordt bepaald aan de hand van de box die u krijgt toegewezen. Het 

entreegeld bedraagt eenmalig de helft van het jaarliggeld. Alle actuele kosten kunt u 

terugvinden op www.kdrzv.nl > Vereniging > Lid worden >Contributie. Afdracht voor 

het watersportverbond, de KNWV en de KNMC wordt integraal doorberekend. 
• Zeilschepen zijn vrijgesteld van btw. 
• Om de ligplaatstarieven zo laag mogelijk te houden en de onderlinge band tussen de 

leden te verstevigen, is het in de haven gewenst dat iedere booteigenaar een aantal 

uren per jaar besteedt aan zelfwerkzaamheid in de haven of sociëteit. 
• De statuten van de KDR&ZV, het havenreglement en aanvullende richtlijnen zijn van 

toepassing. Deze kunt u vinden op www.kdrzv.nl > Vereniging > Documenten. 
 

6 ALDUS NAAR WAARHEID INGEVULD: 

Datum: 

Te: 

Handtekening: 

 

(naam invullen indien formulier gemaild wordt) 

Na ondertekening dit formulier mailen naar: havenmeester@kdrzv.nl. 

Bestemd voor de administratie van de KDR&ZV: 

 

Elektrameternummer: 

Beginstand elektrameter: 

Ingeboekt d.d.: 

Ingedeeld in boxnummer: 

Aankomstdatum winterligger: 

Vertrekdatum winterligger: 

http://www.kdrzv.nl/
http://www.kdrzv.nl/
mailto:havenmeester@kdrzv.nl
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 Doorlopende 
machtiging 

 

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan de Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging 
om voor hieronder vermeld verenigingslid, tot wederopzegging de verenigingscontributie (en indien van toepassing 

het liggeld) af te schrijven van 
mijn bankrekening. 

EPA 

Naam : Koninklijke Dordrechtsche Roei- en 
Zeilvereeniging 

  

Adres : Houttuinen 29   
Postcode : 3311 CE Woonplaats : Dordrecht 
Land : Incassant ID : 

NL26ZZZ403219220000 
Kenmerk machtiging : 190129-0000259-001   
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af 
te schrijven overeenkomstig de opdracht van Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw 
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam :   
Adres :   
Postcode : Woonplaats  
Land :   

IBAN :   
Bank Identificatie [BIC]** :   
Plaats en datum : Handtekening  
**Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN. 

  

Doorlopende machtiging 
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