Aanvraag voor de berging van een vaartuig
Informatie aanvrager
Naam en voornaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Email adres
Lidmaatschapsnummer

Welke berging?
Zomerberging

Jaarberging

op water

Winterberging

op terrein

op terrein

in loods

in loods

op water

Diensten

badge

in loods

overige

Naam vaartuig
Breedte

Lengte over alles
Gewicht
Verzekeringsmaatschappij
Polisnummer
Makelaar

elektriciteit

op terrein

Gegevens vaartuig

Lengte

op water

Diepgang

Voorwaarden tot het bekomen van een berging
Om een berging in de infrastructuur van de K.Y.C.G. vzw te bekomen, moet de eigenaar van het vaartuig lid zijn
van onze vereniging. Bovendien moet het lidgeld ook betaald zijn vóór effectieve toekenning van de berging.
De leden richten hun aanvraag aan de verantwoordelijke bestuurder via het indienen van onderhavig
aanvraagformulier. Dit formulier wordt op onze website www.kycg.be ter beschikking gesteld en kan via dezelfde
weg ingediend worden.
Bij dit aanvraagformulier dienen volgende documenten toegevoegd te worden (kunnen net zoals het
aanvraagformulier zelf digitaal aangeleverd worden) : verzekeringspolis, actuele foto van het vaartuig en de
vlaggenbrief. Indien de verzekeringspremie niet meer betaald wordt of de polis werd stopgezet of veranderd, dan
dient de K.Y.C.G. vzw hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht te worden. Nalatigheid hieromtrent heeft tot
gevolg dat de aanvrager hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk gesteld kan worden voor alle nadelige gevolgen.
Om in aanmerking te komen voor een nieuwe bergingsperiode, mogen er geen openstaande facturen meer zijn
met betrekking tot alle diensten gefactureerd door de K.Y.C.G. vzw.
Als aan alle voorwaarden voldaan is, zal de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht worden van het
toekennen van een ligplaats.
De ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de artikels in het Huishoudelijk Reglement (op
onze website ter beschikking) betreffende de berging op het water, op het terrein of in de loods en deze strikt na
te leven.

Bergingsperiode
De berging wordt automatisch vernieuwd voor een gelijkaardige lopende berging. Indien de aanvrager geen
verlenging wenst van dezelfde berging, dan dient dit gemeld te worden uiterlijk drie maanden voor het vervallen
van de bergingsperiode. Bij nalatigheid in deze, zal het bergingsgeld verschuldigd zijn voor de volgende periode.

Afstand van verhaal
Ik, ondergetekende, verklaar bij deze afstand te doen van alle verhaal dat ik zou kunnen uitoefenen tegenover de
K.Y.C.G. vzw of haar bestuurders, voor alle mogelijke schade aan mijn bovengenoemd vaartuig in geval van
ongeval, ontploffing, brand, diefstal of iedere andere oorzaak, tijdens de periode van berging en/of tijdens de
daarvoor nodige bootmanipulaties. Deze afstand van verhaal blijft gelden zolang er gebruik gemaakt wordt van
een berging binnen de infrastructuur van de K.Y.C.G. vzw
Gasflessen, losse brandstoftanks en benzine mogen niet aan boord blijven en het gebruik van kachels is
verboden tijdens de bergingen in de loods, op het terrein of op het water.
Ik verbind mij er toe mijn verzekeraar in kennis te stellen van huidige afstand van verhaal en ik neem nota van
het feit dat de brandverzekeringspolis van de K.Y.C.G. vzw, afstand van verhaal voorziet, ten gevolge van een
gedekt schadegeval, tegenover de leden, eigenaars van pleziervaartuigen welke gebruik maken van de
voorziene bergingsmogelijkheden.

Handtekening

Datum aanvraag

