Aalsmeer Maritiem
Jachthaven & Winterstalling
Oosteinderweg 125a 1432AH Aalsmeer Tel 0297.327382 Mob. 06.25538119

RESERVERING (aanvraag) WINTERSTALLING
RESERVERING (aanvraag) LIGPLAATS
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Tel. Privé:
Tel. Werk:
Tel. Mobiel:
E-mail: (*)
Type boot:
Materiaal
Naam boot:
Lengte + breedte:
Gewicht

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

staal / polyester / hout / aluminium / anders………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………

Verzoekt om onderstaande reservering:
Aankruisen wat gewenst is








Zomerligplaats met recreatielandje ( april – september)

Doorlopend tot wederopzegging

Zomerligplaats (april – september )

Doorlopend tot wederopzegging

Winterstalling overdekt binnen, in de ongeïsoleerde loods.

Doorlopend tot wederopzegging

Winterstalling overdekt binnen, in de geïsoleerde loods.

Doorlopend tot wederopzegging

Extra ruimte voor bijboot en of anders

.……………………………………..

Extra ruimte om rond de boot te werken- minimaal rondom de boot

………………………………………

Extra ruimte berekenen wij door, normaal stallen we zo dat er nog enigszins om de boot gewerkt kan worden

Ik ga wel / niet werken aan mijn boot.
Zo ja, welke werkzaamheden:

………………………………………………………………

Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………………….
Let op deze reservering is doorlopend, d.w.z. dat we de plek vrijhouden tot elk volgend jaar.
Opzeggingen dienen binnen de gestelde regelgeving te geschieden.

Handtekening: ………………………………. Datum: …….-…….-……..
Dit formulier zo spoedig mogelijk opsturen aan:
Postadres

Aalsmeer Maritiem.
Aalsmeerderweg 322
1432CZ Aalsmeer

Havenadres

Aalsmeer Maritiem
Oosteinderweg 125a
1432AH Aalsmeer

Tarieven winterstalling 2018-2019 € 48.50 / 54.00 (geïsoleerd) per vierkante meter over alles, incl.21
% B.T.W Tarieven zijn inclusief kraanhuur, afspuiten en bokken. Algemeen - milieuheffing: 2.9 % over
het totale factuurbedrag. LET OP Huurders van ligplaatsen maken verplicht gebruik van onze winterstalling.
ANNULERINGEN ALLEEN MOGELIJK, MITS DEZE UITERLIJK OP
1 juli van dat jaar (winter) of 1 januari van het komende seizoen (ligplaatsen)
SCHRIFTELIJK AAN ONS ZIJN GEMELD.
ANNULERINGEN NA DEZE DATA WORDEN VOLLEDIG DOORBEREKEND
( Op al onze diensten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing ! )
*Bij ontvangst van uw reserveringsformulier, sturen wij u uitsluitend per e-mail
een ontvangstbevestiging. Vergeet u daarom ook niet uw email adres te vermelden.
Het aanleveren van uw boot ( met gestreken mast ) loopt via onze planning .

Aalsmeer Maritiem
Jachthaven & Winterstalling
Wijzigingsformulier aangaande uw gegevens
( i.v.m. verhuizingen , wijziging telefoonnummers ect.)

Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Tel. Privé:
Tel. Werk:
Tel. Mobiel:
E-mail: (*)
Type boot:
Materiaal
Naam boot:
Lengte + breedte:
Gewicht

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

staal / polyester / hout / aluminium / anders………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………

Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Handtekening: ………………………………. Datum: …….-…….-……..
Dit formulier zo spoedig mogelijk opsturen aan:
Postadres

Aalsmeer Maritiem.
Aalsmeerderweg 322
1432CZ Aalsmeer

Havenadres
Aalsmeer Maritiem
Oosteinderweg 125a
1432AH Aalsmeer

Aalsmeer Maritiem
Jachthaven & Winterstalling
Opzegging WINTERSTALLING
opzegging LIGPLAATS
Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
Tel. Privé:
Tel. Werk:
Tel. Mobiel:
E-mail: (*)
Type boot:
Materiaal
Naam boot:
Lengte + breedte:
Gewicht

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

staal / polyester / hout / aluminium / anders………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………

Verzoekt zich uit te laten schrijven als klant bij Aalsmeer Maritiem v.w.b;
Aankruisen wat gewenst is






Zomerligplaats met rekreatielandje
Winterstalling overdekt binnen in de loods
Extra ruimte voor bijboot en of anders

.……………………………………..

Extra ruimte om rond de boot te werken- minimaal rondom de boot

………………………………………

Reden ……………………………………………………………………………………………………………….
Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Handtekening: ………………………………. Datum: …….-…….-……..
Dit formulier zo spoedig mogelijk opsturen aan:
Postadres

Aalsmeer Maritiem.
Aalsmeerderweg 322
1432CZ Aalsmeer

Havenadres

Aalsmeer Maritiem
Oosteinderweg 125a
1432AH Aalsmeer

Als u een doorlopende aanmelding heeft lopen v.w.b. een ligplaats of de winterstalling, dan
dient het wijzigingformulier uiterlijk
Ligplaatsen – uiterlijk voor januari van het desbetreffende jaar.
Winterstalling – uiterlijk 1 juli van het desbetreffende jaar.
ANNULERINGEN NA DEZE DATA WORDEN VOLLEDIG DOORBEREKEND
( Op al onze diensten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing ! )
*Bij ontvangst van uw wijzigings of opzeggingsformulier sturen wij u uitsluitend per e-mail
een ontvangstbevestiging. Vergeet u daarom ook niet uw email adres te vermelden.

