
 
 

Secretariaat WSV de Put: p/a Aventurijn 824, 3316 LB Dordrecht 
 

 
LIGPLAATSOVEREENKOMST Ligplaats nr.:…………………..             

 

De ondergetekenden: 
1. DE WATERSPORTVERENIGING DE PUT, gevestigd te Goudswaard, gemeente Korendijk en ten deze 

handelende als het bestuur van de vereniging W.S.V De Put hierna te noemen: 
het Bestuur, en 
 
De Heer/Mevrouw ………………wonende te ………………en lid van WSV De Put met 
lidmaatschapsnummer …………………. 

 
hierna te noemen: de ligplaatshouder. 
 
In aanmerking nemende: 
 dat het Bestuur is belast met het beheer van de jachthaven De Put en daartoe o.a. ligplaatsen voor 

schepen ter beschikking stelt aan leden van de Watersportvereniging De Put; 
 dat de voorwaarden, als bedoeld in artikel 4, 7e lid van het Havenreglement waaronder de ligplaatsen 

in de jachthaven ter beschikking worden gesteld, nadere uitwerking en aanvulling behoeven; 
 dat partijen in verband daarmede de navolgende overeenkomst hebben gesloten: 
 
Artikel 1 
1.1. Het Bestuur stelt aan bovengenoemd lid, (de ligplaatshouder) een ligplaats in de jachthaven De Put 

ter beschikking. 
1.2. Het Bestuur heeft het recht om, na voorafgaande kennisgeving aan de ligplaatshouder, hem een 

andere ligplaats aan te wijzen, indien dit voor een optimaal gebruik van de ligplaatsen en een eerlijk 
beheer van de jachthaven wenselijk is. 

1.3. De ligplaatshouder verklaart zich bereid in een dergelijke situatie zijn schip op de nieuwe, door het 
Bestuur aan te wiizen ligplaats af te meren. 

 
Artikel 2 
2.1. De toegewezen ligplaats is strikt persoonlijk en de ligplaatshouder is niet gerechtigd om zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bestuur zijn ligplaats, al dan niet tijdelijk, aan 
derden af te staan. 

 
Artikel 3 
3.1 Voor het gebruik van de ligplaats is de ligplaatshouder aan de Watersportvereniging De Put een 

jaarlijkse vergoeding verschuldigd, zoals die door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van 
het Bestuur is vastgesteld. 

3.2 De vergoeding heeft betrekking op een kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december. 
3.3 De ligplaatshouder verbindt zich om de bepalingen van het Havenreglement loyaal na te leven. 
3.4 De ligplaatshouder dient een eenmalige bijdrage van €339 te voldoen bij het voor de eerste maal 

accepteren van een ligplaats. De eerste 3 jaar vervalt per jaar een derde deel van de eenmalige 
bijdrage aan de vereniging. 

 
Artikel 4 
4.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
4.2 De overeenkomst eindigt: 
a. Door schriftelijke opzegging door de ligplaatshouder, uiterlijk op 30 november van het jaar 

voorafgaand aan het jaar waarvoor wordt opgezegd. 
b. Door schriftelijke opzegging door het Bestuur. 
 
4.3 Indien de ligplaatshouder zijn ligplaats na 30 november opzegt is hij verplicht ook de vergoeding 

voor het daarop volgende jaar te voldoen. 
Bij opzegging in de loop van een jaar, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van enig 



 
liggeld, tenzij het Bestuur gerede grond heeft om anders te beslissen. 

4.4 Opzegging door het Bestuur kan geschieden, indien de ligplaatshouder, ondanks sommatie, in 
gebreke blijft aan de W.S.V. DE PUT om tijdig de verschuldigde gelden (lidmaatschapsgeld, liggeld 
en eenmalige bijdrage) te voldoen, alsmede indien de ligplaatshouder, ondanks sommatie, voortgaat 
met het overtreden van de bepalingen van de statuten of reglementen van de vereniging. De 
opzegging door het Bestuur ontslaat de ligplaatshouder niet van zijn betalingsverplichting inzake de 
aan de vereniging verschuldigde bedragen. 

 
Artikel 5 
5.1 Behoudens het bepaalde in artikel 5.2, eindigt de overeenkomst in geval van verkoop van het schip 

van de ligplaatshouder. De ligplaatshouder is verplicht het Bestuur hiervan op de kortst mogelijke 
termijn in kennis te stellen. 

5.2 In geval van verkoop van een schip in verband met de aankoop van een ander schip, loopt de 
overeenkomst door indien de oude ligplaats geschikt is voor het andere schip. Mocht dit niet het 
geval zijn, dan zal het Bestuur het lid, m.i.v. de datum waarop hij schriftelijk zijn “oude” ligplaats 
opzegt, op de wachtlijst plaatsen en wordt de overeenkomst beëindigd. In dit geval kan de 
ligplaatshouder niet direct aanspraak maken op een nieuwe ligplaats. Bij het opnieuw verkrijgen 
van een ligplaats zullen de artikelen 4.1 t/m 4.6 van het Huishoudelijk Reglement in acht worden 
genomen. 

 
Artikel 6 
6.1 De ligplaatshouder kan gebruik maken van de mogelijkheid om elektriciteit te betrekken van de bij 

zijn ligplaats behorende aansluiting met een daarvoor geplaatste verbruiksmeter. Het is de 
ligplaatshouder uitsluitend toegestaan elektriciteit te betrekken van de bij zijn ligplaats behorende  
elektriciteitsvoorziening. 

6.2 De liglaatshouder verplicht zich dan om jaarlijks de afgenomen hoeveelheid stroom te betalen tegen 
het door de algemene Ledenvergadering vastgestelde tarief. De afrekening van het 
elektriciteitsverbruik zal plaatsvinden middels de jaarlijkse factuur voor lidmaatschapsgeld, 
ligplaatsvergoeding, etc.  

 
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend. 
 
 
Namens het Bestuur:    De ligplaatshouder: 
 
 
plaats: Zuid-Beijerland     plaats:     
 
datum:       datum: 
 
naam:       naam: ……………… 
 
handtekening:      handtekening:………………… 
 
 
 


