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VERBLIJFSREGISTER ‘JACHTHAVEN EIGENAAR’
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Belangrijk voor alle ligplaatshouders in de jachthaven ‘De Rijd’!
Geachte ligplaatshouder,
In verband met de criminaliteit en het aantal diefstallen in de Regio, is de gemeente voornemens de
recreatieve functie van het bestemmingsplan ‘De Rijd’ aan te scherpen. Om die reden is het bestuur van de
jachthaven verplicht gesteld een verblijfsregister aan te leggen waaruit de identiteit van iedere
ligplaatshouder, die gebruik maakt van de jachthaven moet zijn vastgelegd. Geen inschrijving hoeft plaats
te vinden van de recreant, die niet langer dan 3 weken in de jachthaven vertoeft. Indien u uw ligplaats voor
langer dan 3 weken aan een derde beschikbaar stelt, bent u vanaf 2012 verplicht dit tijdig en vooraf
schriftelijk te melden aan het stichtingsbestuur, waarbij u dan tevens een kopie legitimatiebewijs van de
gebruiker ter registratie dient aan te leveren.
Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat het verboden is om bijvoorbeeld seizoen en/of gastarbeiders te
huisvesten op boten in de jachthaven. Speciaal hierop zal door de politie intensiever worden gecontroleerd.
Omdat u als ligplaatshouder de volledige verantwoordelijkheid draagt en dus bekend bent met de wijze van
gebruik van uw ligplaats door derden, doet het bestuur een dringend beroep op uw medewerking door het
beschikbaar stellen van alle persoonsgegevens die van rechtswege worden verlangd.
Tevens dient u aan te geven of u gebruik maakt van een tussenpersoon of bemiddeling verhuurbedrijf, dan
wel of u zelf rechtstreeks met gebruikers overeenkomsten afsluit.
Om aan de opgelegde verplichting te kunnen voldoen, wenst het bestuur van u de daarvoor noodzakelijke
gegevens te ontvangen. U wordt verzocht bijgaand formulier naar waarheid in te vullen en te deponeren in
de brievenbus van het kantoor, Vijverweg 16, 1733 AS te Nieuwe Niedorp.
Het bestuur vertrouwt op uw volledige medewerking.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Jachthaven De Rijd
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OPGAVE VERPLICHTE REGISTRATIE VAN PERSONEN, GEEN
RECREANTEN ZIJNDE, DIE LANGER DAN 3 WEKEN IN DE JACHTHAVEN
‘DE RIJD’ VERBLIJVEN.
Naam van de ligplaatshouder.................................................................................
Is uw ligplaats nr. : ......... Voor verhuur beschikbaar? …………………………………… Ja / Nee
Indien de ligplaats alleen voor eigen gebruik beschikbaar is, kunt u dit formulier na ondertekening en onder
toevoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs inleveren bij het bestuur.
Indien ja, wordt de ligplaats alleen aan recreanten beschikbaar gesteld voor een onafgebroken periode van
maximaal 3 weken?
....................................................................................................... Ja / Nee.
Indien ‘Ja’, dan kan volstaan worden met het ondertekenen van dit formulier en met een kopie van uw
legitimatiebewijs in te leveren bij het bestuur. Indien u voor de verhuur gebruik maakt van een
tussenpersoon of verhuurbedrijf, dan opgave van naam en adres.
Naam tussenpersoon / verhuurbedrijf : ...............................................................................................
Volledig adres : .................................................................................

Postcode : ..........................

Plaats : ..........................................
Het verhuurbedrijf is ingeschreven in het Register van de Kamer van Koophandel onder het volgende K.v.K.
nummer : .............................................................
Alleen in te vullen indien de ligplaats momenteel in gebruik is bij personen, voor een periode van langer dan
3 weken.
Na(a)m(en) van de gebruiker(s) :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
NB. Kopieën legitimatiebewijs/bewijzen moeten meegezonden worden.
De verblijfsperiode van bovenvermelde persoon / personen eindigt op : ..................................................
Het formulier is naar waarheid ingevuld te : .........................................................................................
Datum : ....... - ....... - 2021

Handtekening : ...............................

NB. Alle persoonsgegevens dienen uitsluitend voor opname in het Verblijfsregister van de Stichting
Jachthaven ‘De Rijd’.
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