
Winterstalling wal 

Winterseizoen 2017 – 2018 
 

Voor 2017/2018 vragen we wederom aandacht voor het volgende:. 
 

1. De periode van uit het water ten behoeve van de winterstalling zal zich vooral richten op de periode 

oktober/november. Buiten bovengenoemde periodes zal er slechts in spoed- en uitzonderingsgevallen 

worden geheld. Tevens vragen we ieder lid, die gebruik heeft gemaakt van de winterstalling, rekening 

te houden met de afgesproken contractduur. Verlenging is slechts na overleg met de havenmeester en 

in uitzonderingsgevallen mogelijk. 

2. De periode van te water laten in het voorjaar zal zich vooral richten op de periode half maart t/m 

mei. Aan de eigenaren van de kleinere boten wordt vriendelijk maar dringend verzocht om maximaal 

drie dagen voor de tewaterlating dit te melden bij de havenmeesters zodat er rekening mee kan 

worden gehouden in de, noodzakelijk, strakkere planning.  

 

Eigenaren van de lang gestalde boten op de wal, langer dan 2 jaar, moeten rekening houden met het 

feit dat hun boot na de winterstallingsperiode 2017-2018 te water moet.  
 

 
AANMELDINGSFORMULIER WINTERSTALLING WAL WINTERSSEIZOEN 2017 – 2018 

Lidnr.: ……………… Naam: ……………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer: ………………………………….. 

Hierbij meld ik mijn schip aan voor stalling op de wal. 

Wenst gebruik te maken van de lier:  Ja / Nee 

Schoonspuiten (zelf):    Ja / Nee 

Naam boot: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Type boot: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Afmetingen: Lengte: ……………………. Breedte:……………………….  Diepgang:  ……………………… 

Ik heb nu een zwerfplaats / ligplaats nr.: …………………. 

Eventuele bijzonderheden: ………………………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Dit formulier inleveren voor 1 oktober 2017 

Als u geen brief/bericht ontvangen heeft met een afwijzing, wilt u dan met de havenmeester contact 

opnemen om een afspraak te maken voor het hellen. 

Het stallen op de wal, loods of in het water, alsmede het hellen van uw schip is geheel voor risico van 

de eigenaar. De Watersportvereniging Giesbeek en haar personeel zijn op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor welke schade dan ook aan uw schip of aan uzelf. 

Datum: …………………………………… Handtekening: ………………………………………………………………… 

Datum ontvangst aanmelding: ……………………………………………... (in te vullen door de administratie) 

 

 



HUUROVEREENKOMST i.v.m. bootstalling op de wal 

De Watersportvereniging Giesbeek (WSV Giesbeek), gevestigd te Giesbeek aan de Havenweg 4, 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Hans Leissner, havencommissaris hierna te noemen “de 

vereniging”. 

IN AANMERKING NEMENDE DAT:  

• de vereniging haar leden de mogelijkheid geeft tot stalling van een boot op de wal  

• de vereniging daar zogeheten bokken voor heeft, welke leden voor de duur van de stalling 

huren 

• de stalling geldt telkens voor de duur van maximaal zes maanden in principe in de periode  

15 oktober tot en met 15 april; in de zomerperiode is voor onderhoudswerkzaamheden 

stalling mogelijk telkens voor de duur van één maand 

1. De vereniging stelt met ingang van de hierna vermelde datum voor de duur van 6 maanden 

een boten bok ter beschikking. De huursom is conform het jaarlijks gepubliceerde tarief. Het 

lid maakt tijdig een afspraak voor het uit het water halen van de boot. Bij het uit het water 

halen is de eigenaar van de boot aanwezig. 

2. Er wordt een maand voor het einde van de huurperiode een afspraak gemaakt voor het te 

water laten van de boot. Na einde van de huurovereenkomst is de huurder van de bok 

verschuldigd een maandtarief tot de dag dat de boot te water is gelaten of anderszins is 

verwijderd van het terrein van de vereniging. 

3. Verlenging van de huurperiode is mogelijk telkens voor de duur van een maand, waar voor 

beide een opzegtermijn geldt van een maand. 

4. Alle door of namens de vereniging verrichte werkzaamheden i.v.m. de stalling, alsmede de 

stalling zijn geheel voor risico van de booteigenaar. 

Gegevens booteigenaar (graag twee telefoonnummers doorgeven) 

Lidnr.:  …….…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Naam: ……..………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Telefoonnr. 1: ....…………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Telefoonnr. 2: ..…..………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Gegevens boot 

Merk / Type:. ..….…………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Lengte/breedte/diepgang: ……………………………………………………………………………………..……………………. 

Waterverplaatsing: (gewicht) ……………………………………………………………………………………………………….. 

Datum ingang stalling: ………………………………………………………………………………………………………………..… 

Aldus overeengekomen te Giesbeek, op  

De vereniging:      Booteigenaar: 


