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VOORWAARDEN WINTER STALLINGSPLAATS WV DGW 
 
 
1. De winter stallingsplaatsen zijn een stallingsplaats op de wal van het terrein van WV DGW. Het 

bestuur wijst de stallingsplaatsen toe. 
 
2. Alleen leden met een lidmaatschapsnummer van WV DGW én die voor 15 maart van het 

betreffende lidmaatschapsjaar het lidmaatschap hebben betaald, kunnen zich middels het 
daarvoor bestemde inschrijfformulier op de website van WV DGW voor een stallingsplaats 
inschrijven. Een lid kan zich maximaal 1 keer per stallingsseizoen voor een stallingsplaats 
inschrijven. Stallingsplaatsen worden op volgorde van inschrijving toegewezen. Indien de 
stallingsplaatsen vol zijn, hanteert het bestuur een wachtlijst op volgorde van inschrijving.  

 
3. Onderverhuur (al dan niet tegen betaling) van de winter stallingsplaats is niet toegestaan. 
 
4. De stallingsplaatsen mogen alleen worden gebruikt voor het stallen van een boot en/of trailer 

van het betreffende lid van WV DGW. In tegenstelling tot de zomer stallingsplaatsen mogen 
tijdens de winter stalling ook niet-zeilboten inclusief eventuele trailer worden gestald. 
 

5. Stalling is volledig voor eigen rekening en risico. WV DGW, haar vrijwilligers en/of bestuur zijn op 
geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of diefstal van welke aard dan ook. De 
verzekeringspolis van WV DGW biedt geen enkele dekking voor boten, trailers, e.d. van leden 
die op het terrein van WV DGW staan. Het advies is dan ook om zelf een (WA)verzekering af te 
sluiten en de boot inclusief eventuele trailer van een slot(en) te voorzien (bijvoorbeeld een 
disselslot en wielklem).  

 
6. Het is niet toegestaan met een auto het terrein van WV DGW op te gaan.  
 
7. Het is niet toegestaan om op de stallingsplaats of elders op het terrein van WV DGW 

(groot)onderhoudswerkzaamheden in de zin van schuren, verven, en dergelijke aan de zeilboot 
inclusief eventuele trailer uit te voeren.  

 
8. Een winter stallingsplaats is van 1 november t/m 31 maart en kost € 100,- per winter 

stallingsseizoen. De winter stallingsplaats zal pas definitief worden toegewezen nadat het 
volledige bedrag van € 100,- aan WV DGW is voldaan op rekeningnummer                                 
NL52 RABO 0128093439 t.n.v. Watersportvereniging De Groote Wielen.  
 

9. De winter stallingsplaats is tussentijds niet opzegbaar, eindigt automatisch per 1 april en wordt 
dus niet stilzwijgend verlengd. Het bestuur wijst per winter seizoen aan het begin van het 
seizoen een dag/weekend aan waarop de te stallen boot en/of trailer in de winter stalling dient 
te worden geplaatst en aan het eind van het seizoen een dag/weekend waarop de gestalde boot 
en/of trailer dient te zijn verwijderd. Indien het betreffende lid aan het einde van het winter 
stallingsseizoen niet zelf de eigen boot en/of trailer heeft verwijderd, en dat ook niet na 2 
aanmaningen van het bestuur binnen de daarin gestelde termijn doet, dan vervalt het 
eigendomsrecht van het betreffende lid van de betreffende boot en/of trailer en wordt            
WV DGW eigenaar van de betreffende boot en/of trailer. Eventuele kosten voor het afvoeren 
van de boot en/of trailer komen volledig voor rekening en risico van het betreffende lid.  
 

10. Tijdens het winter stallingsseizoen wordt het grootste gedeelte van het terrein van WV DGW 
met winter stallingsplaatsen vol gezet. Tijdens het winter stallingseizoen is het dus niet mogelijk 
bij de eigen boot en/of trailer te komen. Er wordt bij een winter stallingsplaats geen sleutel van 
de poort van het terrein van WV DGW verstrekt.  
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11. Met betaling en gebruikmaking van een winter stallingsplaats gaat het betreffende lid 
automatisch akkoord met deze ‘Voorwaarden winter stallingsplaats WV DGW’.   
 

12. Jaarlijks kunnen de kosten van de winter stallingsplaats -na besluit van de ALV- dientengevolge 
door het bestuur worden aangepast.   

 
13. Het bestuur van WV DGW heeft het recht de winter stallingsplaats per direct bij het betreffende 

lid op te zeggen, indien het betreffende lid zich ondanks waarschuwing van het bestuur niet aan 
een of meerdere van de gestelde verplichtingen voor een stallingsplaats houdt.   

 
14. Het winter (en zomer) stallingsseizoen 2016 is het eerste jaar dat WV DGW stallingsplaatsen op 

de wal op haar terrein uitgeeft. Het eerste zomer (2016) en winter (2016/2017) stallingsseizoen 
is dan ook een proefjaar, wat bij de eerstkomende jaarlijkse ALV zal worden geëvalueerd. Het 
bestuur heeft -na besluit van de ALV- het recht om dientengevolge de voorwaarden van de 
zomer en winter stallingsplaatsen aan te passen.   
 

 


