Aanvraagformulier waterski-ontheffing 2020
Naam aanvrager

*:………………………………………………………………….

Adres

*:………………………………………………………………….

Postcode en Woonplaats *:………………………………………………………………….
Geboortedatum

*:………………………………………………………………….

Telefoonnummer

:.………………………………………………………………….

E-mailadres

:.………………………………………………………………….

Aanvrager verzoekt hem/haar voor het jaar 2020 ontheffing te verlenen van het
verbod om in het daartoe aangewezen vak van de vaarweg Vinkeveense plassen
met de hieronder omschreven motorboot sneller te varen dan 9 km/uur ten behoeve
van het waterskien. De ontheffing is alleen mogelijk voor open of halfopen
sportboten. Kajuitboten zijn niet toegestaan.
1. het type van de boot

*:…………………………………...……………..

2. de lengte (maximaal 7.20 m of 24 ft) *:……………..…………………………………..

3. wat is de Y-registratie van de boot

*:……………..…………………………………..

4. registratienummer vaarbewijs

*:…………………………………………………

5. ligpl boot van 1 mei tot 1 oktober

*:………………………………..………………..

Aldus naar waarheid ingevuld, te

*:…….……………………d.d…………….2019

(handtekening)

*:………………………………………………….

als bijlage mee te zenden:

* verplicht veld

- 1 recente pasfoto van de aanvrager
- kopie vaarbewijs aanvrager
- kopie registratiebewijs
z.o.z.

Opmerkingen:
Aan de te verlenen ontheffing zullen voorschriften worden verbonden teneinde hinder
of gevaar voor derden te beperken c.q. te voorkomen.
De ontheffing geldt uitsluitend voor de periode van 1 mei tot 1 oktober van het jaar
van uitgifte en geeft geen recht op verlenging daarvan in een volgend jaar.
Indien blijkt dat de ontheffing is verleend op basis van door de aanvrager onjuist
verstrekte gegevens kan de ontheffing worden ingetrokken.
Bij wijziging van de gegevens omtrent de boot dient de bevoegde autoriteit daarvan
per omgaande schriftelijk in kennis te worden gesteld.
Aangezien de ontheffing wordt verleend op voordracht van het bestuur van de
Waterskivereniging De Ronde Venen, kan de ontheffing worden ingetrokken indien
de houder als lid van deze vereniging wordt geschorst of geroyeerd.
De ontheffing kan ook worden ingetrokken indien de houder de regelgeving te water
overtreedt.
De gele sticker die door de waterskivereniging wordt verstrekt, dient op de boot naast
het Y-registratienummer te worden aangebracht. Bij vervallen van de ontheffing dient
het nummer te worden verwijderd (3.05 BPR)
Dit formulier met bijlagen inzenden aan:
Waterskivereniging De Ronde Venen
Achterbos 24a
3645 CD Vinkeveen
tel. 0297-261038

