
 

 

 

 

AANVRAAGFORMULIER 

VERVANGEN/VERBOUWEN WOONSCHIP/BEDRIJFSSCHIP  
 
Voor het innemen van een ligplaats in openbaar water van de gemeente Den Haag is een vergunning vereist. 

Dit is bepaald in artikel 4, lid 1 van de Verordening op de binnenwateren. 

 

GEGEVENS AANVRAGER 
 

Naam   ;……………………………………………………………………….. 

Voornaam  ;……………………………………………………………………….. 

Geboortedatum  ;…………………………Geboorteplaats;……………………………. 

Burger Service Nummer;……………………………………………………………………….. 

Adres   ;……………………………………………………………………….. 

Postcode  ;…………………………Woonplaats;……………………………….. 

Telefoonnummer ;……………………………………………………………………….. 

Mobiel nummer ;……………………………………………………………………….. 

Email-adres ;……………………………………………………………………….. 

 

LOCATIE WOONSCHIP/BEDRIJFSSCHIP 
 

Huidige naam ws/bs ;……………………………………………………………………….. 

Nieuwe naam ws/bs  ;   

o idem 

o anders nl ;………………………………………………………………………. 

Adres   ;……………………………………………………………………….. 

Postcode  ;…………………………..  

AFMETINGEN HUIDIG WOONSCHIP/BEDRIJFSSCHIP 

Lengte incl. zeemrand/balkon  ;…………………………………………….……………...meter  

Breedte incl. zeemrand/balkon ;…………………………………………………….….......meter 

Hoogte vanaf de waterlijn naar hoogste punt exl. masten/antennes;………….....................meter 

Diepte vanaf de waterlijn;………………………………………….…………………….…meter 

 

AFMETINGEN NA VERVANGEN/VERBOUWEN VAN WOONSCHIP/BEDRIJFSSCHIP 

Lengte incl. zeemrand/balkon  ;…………………………………………….……………...meter  

Breedte incl. zeemrand/balkon ;…………………………………………………….….......meter 

Hoogte vanaf de waterlijn naar hoogste punt exl. masten/antennes;………….....................meter 

Diepte vanaf de waterlijn;………………………………………….…………………….…meter 

 



 

 

Om uw aanvraag in behandeling te nemen hebben wij de volgende bescheiden nodig: 
 

Bij het verbouwen van een woonschip:  

- Bouwtekening / duidelijke situatieschets met afmetingen 

- Materiaallijst bevattende : 

 - welke houtsoort 

 - welke kleur 

- Foto’s van de huidige situatie (incl. omgevingsfoto’s) 

- Verwachte plaatsingsdatum 

 

Bij vervanging door een bestaand woonschip: 

-  foto’s van het bestaand aan te kopen woonschip aanleveren 

-   foto’s van de naastgelegen woonschepen 

-  exacte maatvoering l x b x h x d, bij voorkeur bepaald door expert 

-  verwachte plaatsingsdatum 

 

indien nodig: 

- Officiële bouwtekening van Arkenbouwer bevattende: 

 - opgave van maten ( l x b x h x d) 

 

 

 

0 Melding VOB ex artikel 26.1 h nodig (dubbel afmeren) van …. -20…. tot ….-....20 

0 Melding VOB ex artikel 29.1 a nodig (ter plaatse opbouwen) van …. -….20   tot ….-....20 
Aankruizen wat van toepassing is 

 

 

 

 

Datum        handtekening 

………………       ……………………. 

 

 

Dit formulier met bijlagen toezenden aan de Dienst Stadsbeheer, Riolering en Waterbeheersing, bureau  KLWB 

Laan van Meerdervoort 55 3
e
 etage, 2517 AG Den Haag  (telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 

8:00 tot 15:00 uur, tel. 070-3535978) 

 

Let op! Om de aanvraag te kunnen behandelen: 

•     moet een kopie van een legitimatiebewijs worden bijgevoegd 

• een kopie van een  eigendomsbewijs en/of registratie scheepskadaster Rotterdam 

• beslissingstermijn uiterlijk 13 weken 

• voor een verbouwing en/of vervangingsaanvraag zijn leges verschuldigd 

  

 


