BOTENREGLEMENT
Bezitters van motorboten worden verzocht om bij het inchecken bij de Receptie het reglement van het Lago
Maggiore op te halen. Dit reglement moet u verplicht aan boord hebben. Tijdens het inchecken wordt het
registratienummer van de boot en het kenteken van de boottrailer geregistreerd.
Het te water laten van de boot wordt door ons personeel op specifieke tijden uitgevoerd.
Boten die langer zijn dan 2,5 meter moeten voorzien zijn van een identificerend merkteken van de provincie Verbano
Cusio Ossola
Het is beter om dit al voor uw vertrek aan te schaffen. We raden u dan ook aan om op onze website alle informatie te
lezen om dit merkteken aan te vragen.
We raden u aan om uw boot te verzekeren tegen schades die ontstaan uit overmacht, zoals schades als gevolg van
storm, zware regenval en wervelwind.
We raden u ook aan om tenminste vier stootkussens bij u te hebben en nylonkoorden om te ankeren, zodat u op de
juiste manier aan de steiger kunt aanmeren.

Boten die maximaal vier meter lang zijn, zullen worden aangelegd aan de steiger.
Voor boten die langer zijn dan vier meter zal een boei moeten worden gehuurd.
Het is verplicht om een Boei of aanlegsteiger te reserveren. Boei worden door de receptie toegewezen en het is
absoluut verboden om plaats te veranderen zonder voorafgaande toestemming of om andere klanten van de klanten
te bezzeten
Kleine rubberboten met motor en kleiner dan 3,50 meter moeten op de standplaats worden geparkeerd en moeten
worden aangegeven bij reservering.

De aanlegsteiger is niet bedoeld om vanaf te duiken
Daarom vragen we aan onze gasten om die steiger alleen te gebruiken voor het aanmeren van boten
De service ‘Boat taxi’ is tussen 10.30 en 18.00 doorlopend actief. De strandtoezichthouder zal onze gasten begeleiden
naar hun boten. U wordt verzocht rekening te houden met het tijdstip van terugkomst
Rubberboten met of zonder motor, boten, kano’s, surfplanken, etc., mogen onder geen enkele voorwaarde worden
achtergelaten op het strand of aan een ‘doe-het-zelf’-boei worden afgemeerd.
Het overtreden van deze regel geeft de badmeester namens de Directie de bevoegdheid om deze voorwerpen in
beslag te nemen en op te slaan.
De boottrailers moeten naar een daartoe geschikt partnerbedrijf worden gebracht, twee kilometer van de camping
vandaan. We geven u het adres ervan nadat u bent ingecheckt.
Jet ski’s zijn gedeeltelijk verboden op het Lago Maggiore
We vragen u daarom uw aandacht voor het reglement hierover. U kunt dit altijd vinden op onze website.

Aan

De Provincie Verbano Cusio Ossola
T.a.v. afd. Transport en Mobiliteit
Via Industria 25
28924
Verbania

Aanvraag t.b.v. afgifte vaartuig registratie en bijbehorende identificatiestickers (kentekenbewijs) voor vaartuigen die
varen op de wateren van het Verbano Meer (Lago Maggiore), conform wetgeving nr. 19 van 20 januari 1997 en
wetgeving nr. 203 van 15 november 2011.
N.B. De aanvraag moet worden ingediend bij Provincia del Verbano Cusio Ossola waar de aanvrager een boei, ligplaats,
opslag of trailerhelling in gebruik heeft (met uitzondering van Comune di Belgirate).
Voor de aanvraag kun u enkel gebruikmaken van email adres: nautica@provincia.verbania.it
Na het ontvangen van uw aanvraag zal de Provincia Verbano Cusio Ossola binnen een paar dagen een bevestiging sturen
van de aanvraag per email.
Met dit officieel gewaarmerkte document kunt u reeds gebruikmaken van uw boot op Lago Maggiore enkel in het
Italiaanse gedeelte voor een periode van 240 dagen na aanvraag.
U moet dit document kunnen tonen aan de authoriteit die erom vraagt.
Provincia del Verbano Cusio Ossola zal u per email laten wanneer de definitive vergunning, inclusief bootsticker, klaarligt
om opgehaald te worden (adres: Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell’Industria 25, Verbania).
Op verzoek per email kan deze ook verzonden worden per post.
Hiervoor moet bij de aanvraag 10 euro extra betaald worden.

Deel A. Persoonlijke gegevens: (* Verplichte velden)
*Voornaam:_____________________________________________________________________
*Achternaam: ___________________________________________________________________
*Geboorteplaats: _________________________________________________________________
*Geboorteland: __________________________________________________________________
*Geboortedatum: _____/_______/______
*Telefoon: ____________________________ en/of Mobiel: _____________________________
*E-mail: ____________________________
Fax: ______________________________
*Adres: ________________________________________________________________________
*Postcode: ____________________ *Woonplaats ______________________________________
*Nationaliteit: ___________________________________________________________________
Verblijf adres in Italië:
*Naam Hotel/camping: ____________________________________________________________
*Adres Hotel/camping of woning: ____________________________________________________
*Plaatsnaam Hotel/camping of woning: _______________________________________________

Deel B (Voor bedrijven, openbare organisaties, verenigingen)
Naam: ________________________________________________________________________
Soort: _________________________________________________________________________
Vestiging Hoofdkantoor: __________________________________________________________
Adres: _________________________________________________________________________
Postcode: ______________________________________________________________________
Land: __________________________________________________________________________
Verantwoordelijke of juridische vertegenwoordiger: ____________________________________
Telefoon: _____________________________ en/of Mobiel: ______________________________
E-mail: ________________________________ Fax: _____________________________________
VERZOEKT
Registratie en afgifte van een registratiebewijs en identificatiestickers (kentekenbewijs) voor het volgende vaartuig:
REGISTRATIENUMMER _________________________________________________________
SOORT VAARTUIG _____________________________________________________________
MERK EN TYPE ________________________________________________________________
MATERIAAL __________________________________________________________________
ROMP nr. ___________________________________________________________________
CERTIFICAAT nr. ______________________________________________________________
LENGTE mtr. _________________________________________________________________
BREEDTE mtr. ________________________________________________________________
GEWICHT kg. _________________________________________________________________
ZEIL OPPERVLAKTE m2 __________________________________________________________
AANTAL ZITPLAATSEN __________________________________________________________
DRAAGVERMOGEN kg. _________________________________________________________
MERK EN TYPE MOTOR (en) _____________________________________________________
AANTAL MOTOREN ____________________________________________________________
VERMOGEN pk/Kw ____________________________________________________________
LIGPLAATS ___________________________________________________________________
VERKLAART
-

De eigenaar te zijn van het vaartuig waarvoor inschrijving wordt aangevraagd
Regelmatige gebruiker te zijn van het vaartuig waarvoor inschrijving wordt aangevraagd

Op de hoogte te zijn van de geldende regel- en wetgeving nr. 19 van 20/01/1997 en nr. 203 van 15/11/2011.
(En de daarbij eventueel horende wetswijzigingen)
AANVRAGER IS BEKEND MET HET FEIT DAT
Het ontbreken van de juiste informatie (handtekening, onvoldoende bijlagen enz.) kan leiden tot uitsluiting
en het afwijzen van de aanvraag
Uitgifte van de registratiepapieren en identificatiestickers (kentekenbewijs) geschiedt na betaling van € 30,(zegge Dertig Euro). Het bedrag kan ter plaatse bij een postkantoor worden voldoen ten gunste van
Postrekeningnummer 12270286. Het bedrag kan ook worden overgemaakt op Bankrekeningnummer IBAN IT16
W030 6922 4100 0000 0067 990
BIC BCITIT MM. Beide rekeningen zijn ten name van de Provincia Del Verbano Cusio Ossola, Servizio Tesoreria.
Betalingskenmerk: CONTRASSEGNI NATANTI =“Registratie vaartuig”
In geval van wijzigingen in het registratieformulier, of bij overdracht van eigendom van het vaartuig, of
verlies/diefstal van het registratieformulier, de aanvrager dit binnen 5 dagen schriftelijk dient te melden bij de
Provincia del Verbano Cusio Ossola.
DE VOLGENDE DOCUMENTEN DIENEN TE WORDEN TOEGEVOEGD AAN DE AANVRAAG
-

Kopie van een geldig legitimatiebewijs
Kopie van een certificaat waarop de kenmerken van het vaartuig vermeldt staan
Kopie van het motor certificaat waarop het motorvermogen vermeld is
Kopie van verzekeringsbewijs in de Italiaanse taal
Kopie van de vergunning van permanente ligplaats van het vaartuig
Kopie van bewijs van betaling of overschrijving van het te betalen bedrag.
Andere documenten ( te specificeren)

Plaats en datum: _______________________________________________________________
Naar waarheid ingevuld en ondertekend

_________________________________________
(naam leesbaar in blokletters en handtekening)

RUIMTE IN TE VULLEN DOOR HET KANTOOR
Ondergetekende____________________________________________________________________
VERKLAART
In ontvangst te hebben genomen, d.d _______/________/_________
[ ] Certificaat van registratie in het nautische register nr. __________________________________
[ ] 2 identificatiestickers (kentekenbewijzen) nr. __________________________________________
En verplicht zich om de 2 identificatiestickers (kentekenbewijzen) aan te brengen op het vaartuig en alle
voorwaarden en eisen na te leven die de inschrijving voorschrijft.
Handtekening ontvanger: _____________________________________________________________

