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Formulier voor aanvraag lidmaatschap en ligplaats; 
(gelieve dit formulier duidelijk leesbaar in te vullen) 
 
Naam    : 
Voorletters   : 
Roepnaam   : 
Geboortedatum  + plaats : 
Adres + huisnummer  : 
Postcode en woonplaats : 
Telefoonnummer - vast - : 
Telefoonnummer mobiel : 
E-mailadres   : 
IBAN-nummer   : 
Beroep    : 
Overige capaciteiten/ 
Vaardigheden   : 
 
Naam schip   : 
Naam bouwer/werf  : 
Type:    : Motorboot / zeilboot / sloep* 
Motor    : Binnenboord / buitenboord* 
Merk motor + PK’s  : 
 
Lengte “over alles”**  : 
Breedte    : 
Gewicht    : 
Materiaalsoort   : staal / hout / polyester* 
Volgboot***   : ja / nee* 
Huidige thuishaven  : 
Verzekering + polisnr.  : 
 

PRIVACYVERKLARING: 
 
Door het ondertekenen van deze aanvraag om een lidmaatschap 
en ligplaats geef ik, ondergetekende, WSV Sluis I toestemming 
om mijn persoons- en andere gegevens te gebruiken voor de 
(financiële)administratie van de vereniging. 
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WSV Sluis I zal er alles aan doen om uw persoons- en andere 
gegevens te verwerken in overeenstemming met het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type 
persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy Policy, te lezen 
op onze website https://www.wsv-sluis1.nl/.  
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw 
persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens 
kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van 
onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door U 
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in 
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen 
om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken. 
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van deze 
privacyverklaring, dan heeft u altijd het recht deze toestemming 
in te trekken. 
Persoons- en overige gegevens worden overigens pas verwijderd 
op het moment dat aan alle verplichtingen jegens WSV Sluis I is 
voldaan. Persoonsgegevens in onze financiële administratie 
dienen nog (verplicht) 7 jaren te worden bewaard na b.v. 
opzegging/beëindiging lidmaatschap. 
 
 
Ondertekening privacyverklaring; 
Naam + voorletters ; 
Plaats en datum ; 

 

 
 

  
 
 
 

 
*  doorhalen wat n.v.t. is 
**  lengte “over alles” = is de totale lengte vanaf de uiterste punt voorzijde t/m 
  b.v. achter de boot hangende bijboot of fietsenrek e.d. (ook wel kratmaat) 
*** volgboot ja/nee, alleen invullen indien volgboot NIET achter de boot hangt  
  (anders opnemen in lengte “over alles”, zie **). 

 Handtekening; 


