
MUTATIEFORMULIER

Op te sturen aan: Zeil- & Motorbootvereniging JASON
Westervoortsedijk 92      6827 AW  Arnhem

═════════════════════════════════════════════════
Als er veranderingen zijn in de gegevens zoals die van u bekend zij bij de administratie (adres, ander 
schip, nieuwe gezinsleden, enz.) of u wilt uw lidmaatschap opzeggen, wordt u verzocht de regels die een 
wijziging ondergaan, in te vullen en dit formulier op te sturen

Naam ………………………………………………. Voorletters  ……………..

Adres ……………………………………………….…………..……….

Postcode   …….………..  Woonplaats ………………………………..

Telefoon   ……………..….……….  Mobiel   ……………...………….

E-mail ……………………………………………………………..…….

════════════════════════════════════════════════════════════
Reden inzending:

○ adreswijziging
Nieuw adres  ………………………………………………………………………….

Postcode   …….………..   Woonplaats …………………………………………....

Telefoon   ……………..….……….  Mobiel   ……………...………….

E-mail …………………………………………………….……….…….

──────────────────────────────────────────────────────────────────

○ opzeggen lidmaatschap per  …………………………..

──────────────────────────────────────────────────────────────────

○ ander schip Ingevuld blad 2 meesturen

○ ligplaats steiger voor het ○ zomerseizoen
○ winterseizoen

──────────────────────────────────────────────────────────────────

○ anders namelijk   …………………………………………………………………………………………………..

════════════════════════════════════════════════════════════

Aldus opgemaakt te ………………………………………….. Datum  …………………….

Handtekening 

════════════════════════════════════════════════════════════

NB
In enkele gevallen ontvangt u na het inzenden van dit formulier van de administratie een verzoek om 
nadere precisering van de aanvraag
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MUTATIEFORMULIER
Alleen opsturen bij verandering van schip

Op te sturen aan: Zeil- & Motorbootvereniging JASON
Westervoortsedijk 92      6827 AW  Arnhem

═════════════════════════════════════════════════════

Gegevens nieuw schip
○ motorboot
○ snelle motorboot
○ zeilboot

Merk …….……………………………….…..  Type ……………………………..………..

Naam vaartuig ……………..….……… ……………...………………………………………

Registratienummer snelle motorboot  …………………….………

Afmetingen lengte   ……………… m breedte ……………... m
diepgang  …………... m vermogen ……………… pk / kW

════════════════════════════════════════════════════════════

Aanwijzingen voor het juist invullen van de maten van uw boot

De LENGTE is over alles, meegerekend worden;
voor uitstekende achter uitstekende

- boegspriet / kluiverboom -     trimvlakken, roer
- botteloef -     zwemtrap
- preekstoel -     zwemplateau
- anker -     hekmotor-delen

-     davits
-     opgehangen bijboot

Maximum lengte boot 14 meter -     buitenboordmotor in opgeklapte toestand

De BREEDTE is over alles, meegerekend worden;
- schuurlijst
- zijzwaarden

BIJLAGEN: kopie verzekeringsbewijs (minimaal WA) + recente foto’s van het betreffende schip meesturen
════════════════════════════════════════════════════════════

Aldus opgemaakt te ………………………………………….. Datum  …………………….

Handtekening 

Voor minderjarigen; ouder of voogd laten tekenen

════════════════════════════════════════════════════════════

Datum ………………… Naam ……………….…………….    Handtekening

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
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