
WSC "BREEWIJD" MBSOV 
WINTERSTALLING: 20….-20…. Half oktober - half Maart 

Naam eigenaar: Naam schip: 

Adres: Type schip: 

Woonplaats: Afmeting schip: 

Telefoon: Gewicht schip: 

Telefoon; 06 

E-Mailadres 

Verzekert bij,maatschappij: Materiaal schip: 

Staal: 

Aluminium: 

Polyester: 

Polis nummer: 

Er dient bij de inschrijving een copy van een geldig verzekeringsbewijs, en een betalingsbewijs, te worden 

meegeleverd. Zonder deze copy`s wordt uw inschrijving niet in behandeling genomen. 

Winterstalling gewenst in: De loods[20 weken] 

Als u niet in het bezit bent van deugdelijkeondersteuning voor uw schip, heeft het geen zin 

om het formulier in te sturen. 

Geplande werkzaamheden buitenzijde schip (inclusief open kuip) 

O Schilderwerkzaamheden O reparaties verfsysteem onderwaterschip 

O Vervangen deuren of luiken 

O Onderhoud schroefas 

O Motor reparatie 

O Reparatie Roer 

O Extra/nieuwe laag antifouling*  Let op uw Antifouling formulier
O Twee-componenten-systeem 

O Wijziging of reparatie aan het casco[ Alleen met toestemming 

bestuur] 

Slijpen en lassen is ten alle tijden: VERBODEN. Nood reparaties zijn in overleg mogelijk. 

Krijgt u hulp bij uw werkzaamheden? Dit is alleen toegestaan indien de eigenaar aanwezig is] 

Naam/namen 

Niet invullen: 

Datum aanmelding: 

Locatie: 

Nummer: 

Geplande datum plaatsen schip in berging : 

Uw formulier dient uiterlijk 1 juni bij ons binnen te zijn. 

Opsturen bij voorkeur via mail naar rd.lackroy@gmail.com 

Voor leden welke niet in staat zijn om via mail te versturen. 

R.Lackroij  Kofstraat 91 1784RN  Den Helder 
Formulieren die op een andere wijze worden ingeleverd, worden niet behandeld. 

* voor verlenging (max 5 weken) dient u het formulier 'voorjaarsstalling' ook in te vullen.
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