
MUSEUMHAVEN AMSTERDAM
Oosterdok 12

1011 VX, Amsterdam
Rekening nr. NL52INGB0003407567

Aanvraag opname Schepenregister Museumhaven Amsterdam.
Ondergetekende verzoekt de Museumhaven Amsterdam haar schip op te nemen 
in het schepenregister.
De daarvoor benodigde schouw wordt uitgevoerd door de Museumhaven; nadat 
de kosten daarvoor voldaan zijn. Bij deze aanvraag dienen tenminste 2 foto's te 
worden meegestuurd, waarop een overzicht van het voor- en achterschip 
gegeven wordt.

Eigenaar(s)

Naam :

Correspondentie adres :

Postcode/Plaats :

Telefoon :

Schip

Naam :

Soort/Type :

Lengte : m Breedte : m

Holte : m Laadvermogen : ton

Gemiddelde diepgang : m Kruiphoogte : m

Werf van aanbouw :

Bouwjaar :

Brandmerk : Meetbrief nr :

Afgegeven te : Datum :

In eigendom sinds :

Huidige ligplaats :
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Motor

Welk type aandrijving (inbouw/buitenboord/zijschroef/geen) :

Merk :  Type :

Vermogen :    Toerental :

Bouwjaar :    Brandstof :

Veiligheid

Verzekerd bij :

Verzekering voldaan : Onderwaterschip verzekerd : 

Gasinstallatie gekeurd : Gasapparatuur thermisch beveiligd : 

Zijn de gasslangen : Gasflessen een bun met goede : 
minder dan twee ontluchting
jaar oud?
Blusmiddelen gekeurd : Brandblussers bij iedere ingang :  

(6kg poeder/9 kg schuim)

Gebruiksklaar : Geen benzine- en/of : 
lenssysteem petroleumvoorraden onderdeks van 

meer dan 12ltr

Plannen

Heeft het schip momenteel haar definitieve uiterlijk (JA/NEE) : 

Indien het antwoord op de vorige vraag nee is dient u bij deze aanvraag een 
beschrijving van uw plannen (restauratie plan) mee te sturen, vergezeld van een 
tijdschema en een schatting van de einddatum.

Datum : Plaats:

Handtekening :
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MUSEUMHAVEN AMSTERDAM
Oosterdok 12

1011 VX, Amsterdam
Rekening nr. NL52INGB0003407567

Wij verzoeken u vriendelijk het ingevulde formulier per e-mail te sturen naar:

schouwcommissie@gmail.com o.v.v. 
Aanvraag opname Schepenregister - [naam van het schip].

Foto’s en eventueel bijbehorend restauratie plan kunt u als losse bijlage 
meesturen in uw e-mail bericht.

Mocht u niet beschikken over e-mail dan kunt u het betreffende formulier ook per 
post sturen aan:

Oosterdok 12 
1011 VX Amsterdam 
t.a.v. Schouwcommissie Museumhaven Amsterdam

Details met betrekking tot de procedure voor toelating kunt u vinden op 
Procedure toelating Museumhaven Amsterdam.
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