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Opzeggen	  	  
	  
Opzeggen	  Winter	  /	  Zomerligplaats	  van	  uw	  boot.	  
	  
Het	  winterseizoen	  loopt	  van	  1	  oktober	  tot	  1	  april,	  het	  zomerseizoen	  loopt	  van	  1	  april	  tot	  
1	  oktober	  Opzegging	  dient	  schriftelijk	  of	  per	  mail	  te	  geschieden	  bij	  de	  administratie	  	  
administratie@kwvl.nl.	  Hierbij	  dient	  u	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  navolgende	  uiterste	  
data	  voor	  opzegging:	  
•	  Opzeggen	  voor	  het	  winterseizoen	  (winterstalling)	  vóór	  1	  oktober	  (alle	  boten)	  
•	  Opzeggen	  voor	  het	  zomerseizoen	  vóór	  1	  oktober,	  indien	  het	  een	  schip	  betreft	  met	  een	  
water,	  hijs	  of	  hef	  ligplaats.	  
•	  Opzeggen	  voor	  het	  zomerseizoen	  vóór	  1	  december,	  indien	  het	  een	  schip	  betreft	  met	  
een	  walligplaats.	  
	  
Indien	  u	  niet	  tijdig	  opzegt	  ontvangt	  u	  eind	  november	  een	  factuur	  voor	  het	  komend	  
winterseizoen.	  In	  februari	  kunt	  u	  de	  contributiefactuur	  en	  de	  factuur	  voor	  het	  komend	  
zomerseizoen	  tegemoet	  zien.	  Te	  late	  opzeggingen	  kunnen	  in	  verband	  met	  de	  logistieke	  
planning	  helaas	  niet	  in	  behandeling	  worden	  genomen.	  
Wij	  wijzen	  u	  er	  nadrukkelijk	  op,	  dat	  aan	  mondelinge	  afspraken	  gemaakt	  met	  
administratie	  en/of	  havenpersoneel	  geen	  rechten	  kunnen	  worden	  ontleend.	  Wij	  
adviseren	  u	  in	  dit	  verband	  eventuele	  mondelinge	  afspraken	  altijd	  schriftelijk	  vast	  te	  
leggen.	  Op	  deze	  wijze	  kan	  er	  nooit	  discussie	  bestaan	  over	  de	  strekking	  van	  een	  eventuele	  
afspraak.	  
	  
U	  kunt	  zelf	  uw	  vloot	  controleren	  door	  op	  de	  KWVL	  website	  in	  te	  loggen.	  
Klik	  op	  "mijn	  boten"	  en	  u	  kunt	  zien	  welke	  boten	  er	  in	  de	  planning	  staan.	  
	  
Begin	  oktober	  zal	  een	  aanvang	  worden	  gemaakt	  met	  de	  winterberging.	  U	  krijgt	  enige	  
dagen	  voordat	  uw	  boot	  uit	  het	  water	  gaat	  hierover	  bericht	  van	  de	  havenmanager.	  	  
	  
	  


