Aanvraagformulier Ontheffing afmeerverbod
pleziervaartuig > 10 meter

Het is verboden om pleziervaartuigen die langer dan 10 meter zijn in het
openbare water van de gemeente Amsterdam af te meren. U kunt hiervoor een
ontheffing aanvragen. Dit is opgenomen in artikel 2.5.1 van de Verordening op
het binnenwater 2010. Ontheffing wordt alleen verleend voor pleziervaartuigen
van historische waarde.

Ondergetekende(n),
Voorletters en achternaam
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

Email

Geboortedatum

Geboorteplaats

Vraagt/vragen ontheffing aan om met onderstaand vaartuig in het openbaar water van
Amsterdam te mogen afmeren.

Naam vaartuig
Type vaartuig
Bouwjaar vaartuig

Bouwwerf vaartuig

Lengte (over het dek
gemeten)

Breedte

Hoogte

Diepte

Materiaal

Tonnage

Huidige locatie

Bij uw aanvraag dient u aan de hand van documenten aan te tonen dat:
o

Het schip als varend monument is opgenomen in het nationaal register Varende

o

Het schip ouder is dan 50 jaar;

o

Het schip in voldoende staat van onderhoud verkeert en waarvan het

Monumenten of het register van de Vereniging Museumhaven;

oorspronkelijk uiterlijk herkenbaar is aan de romp en de opbouw;
o

het schip een deugdelijke replica is van een scheepstype dat ten minste 50 jaar
geleden werd gebouwd.

Let op!
Om de aanvraag te kunnen behandelen, moeten de volgende bescheiden bijgevoegd
worden op A3 of A4 formaat in enkelvoud:
-

recente kleurenfoto’s van het vaartuig van de voor-, achter-, zij- en bovenkant;

-

een bewijs van eigendom van het pleziervaartuig;

-

een kopie van een legitimatiebewijs van de eigenaar;

-

een recent uittreksel uit het bevolkingsregister van Amsterdam (< 6 maanden).

Let op! Dit formulier gaat verder op de achterzijde

Aanvraagformulier Ontheffing Afmeerverbod
Pleziervaartuig > 10 meter

Voor de behandeling van uw aanvraag zijn kosten (leges) verschuldigd. Hiervoor ontvangt
u een factuur. Het legesbedrag bedraagt €513,00.

Datum

Handtekening
Formulier met bijlagen sturen naar Waternet, KMR, team Vergunningen, Postbus
94370, 1090 GJ Amsterdam. Telefoon: 0900 93 94 (dagelijks te bereiken van 9 tot 11
uur).

