VOLLEDIG INVULLEN SVP

OPDRACHTFORMULIER

Inleveren bij de balie of retour zenden aan:
Compagnieshaven Enkhuizen B.V.

WINTERSTALLING 2020 – 2021

Compagnieshaven 7, 1601 ZA Enkhuizen

Inleverdatum voor 28 september 2020

of: info@compagnieshaven.nl

Ondergetekende:
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Maakt gebruik van de winterberging voor onderstaand schip en geeft hierbij opdracht voor de onderstaande
werkzaamheden of diensten resp. het huren van een ligplaats en/of bok.
Naam schip
Lengte in cm

Diepgang in cm

Breedte in cm

Gewicht in kg

Ligplaats
In het water

Zeilschip
met vaste stroomaansluiting

Motorboot

Op de wal

Kimkiel

Hefkiel

Anders

hijsen / huren en plaatsen op een bok

zonder vaste stroomaansluiting

met staande mast

ijsvrij houden ligplaats

met vaste stroomaansluiting

(beperkt aantal beschikbaar)

ik wil de mast laten afnemen
(en ben daarbij aanwezig *)

Mijn wensdatum en tijd zijn:

ik wil de mast laten opslaan in de

Indien uw voorkeursdatum / tijd niet meer beschikbaar is, nemen wij contact met u op.

mastenberging ( max 16,50m)
ik breng het schip zelf voor de wal

Oktober
Do 08 oktober

(op de aangegeven datum)

November

ik wil het schip voor de wal laten

Vr 09 oktober

Ma 02 november

brengen door havenmedewerkers

Ma 19 oktober

Do 05 november

(hieraan zijn kosten verbonden)

Do 22 oktober

Vr 06 november

Vr 23 oktober

Ma 09 november

Gewenste tijd

Ma 26 oktober

Vr 13 november

08:30 uur

11:00 uur

14:00 uur

Do 29 oktober

Ma 16 november

09:00 uur

11:30 uur

14:30 uur

Vr 30 oktober

Vr 20 november

10:00 uur

13:00 uur

15:00 uur

Geen voorkeur

Geen voorkeur

10:30 uur

13:30 uur

Geen voorkeur

Ik heb kennis genomen van alle vermelde informatie en ben tevens op de hoogte van het haven- en werfreglement en de
algemene voorwaarden als vermeld op de website van de Compagnieshaven en ga daarmee akkoord.
Getekend te
Datum

Handtekening:

*De mast dient te worden afgenomen voordat het schip uit het water wordt gehesen. Wij verzoeken u hiervoor een aparte afspraak te maken met de havendienst.

