Timbro
Ufficio
Comunale
Alla Provincia di Novara
Settore Urbanistica e Trasporti
Via M. Greppi, 7
28100 Novara

Aanvraag voor registratie in het lokale register en de bijbehorende identificatie-stickers voor
alle boten, langer dan 2,50 mt, die op het Lago Maggiore varen.
Wet van 20 januari 1997, n. 19
Wet Nr. 15 november 2011. 203
Een kopie van de aanvraag moet aan boord meegenomen worden, evenals het document met
stempel, afgegeven door het Gemeentehuis Lesa. Het is de Provincie Novara die, binnen 30
dagen, zal beslissen over de opname in het lokale Register en de uitgifte van het bewijs en
bijbehorende identieficatie-stickers daarvan.

Deel A - Persoonsgegevens - invullen verplicht

Achteraam _________________________ Naam _____________________________________
Woonplaats of geboorteland

_________________________________________ prov _______

Geboortedatum _____/____/________
Telefoon________________________________ Mobielnr._______________________________
Fax _____________________________ e-mail_____________________@_________________

Deel B - Verblijfplaats in Italië - invullen verplicht
Gemeente___________________________________Postcode__________________prov_____

Adres ___________________________________________ n. _______
Telefoon (alleen voor bewoners in buitenland)________________________________________

Deel C - Alleen voor bewoners in het buitenland
Woonplaats____________________________________________________________________
Adres_________________________________________________________________________
Nationaliteit ___________________________________

Deel D– Voor ondernemingen - Publieke diensten - Verenigingen

Naam ____________________________________Type________________________________
Hoofdkantoor te____________________________ Postcode____________prov___________
Adres___________________________________________________________ n.___________

Eigenaar of gemachtigde van bedrijf ________________________________________________
Telefoon_______________________________Mobiel__________________________________
Fax ____________________________ e-mail ___________________@___________________
VRAAGT
Inschrijving in het lokale register en het verkrijgen van twee genummerde stickers voor de volgende
boot:
Seriennummer

Soort boot
Merk en type

Materiaal
Registratienr.

Certificaat
Lengte mt.
Breedte mt.

Gewicht Kg

Zeilopp. m²

Aantal plaatsen

Laadvermogen kg

Merk en Type Motor(s)

N ° Motor(s)
Vermogen
Ligplaats

VERKLAART
•
•
•

Eigenaar van de aan te melden boot te zijn
Dat hij de regelmatige gebruiker van de aan te melden boot is
Dat hij op de hoogte is van de regels en in het bijzonder van de Wet 20 /01/1997, n. 19 en
s.m.i.
NEEMT ER NOTA VAN, DAT

•
het ontbreken van de gevraagde formaliteiten (handtekening, gevraagde gegevens, onjuiste
documenten etc.), reden is om de aanvraag te weigeren.

•
De afgifte van het bewijs van de opname in het lokale register en de daarbij
behorende identificatie-stickers kan alleen plaatsvinden na betaling van € 30,00
(dertig/00) op:
-

BANCO BPM SPA – Novara Agenzia1 – Piazza Gramsci, 3 – 28100 Novara
BIC BAPPIT21A51
IBAN – IT 90 F 05034 10101 000000089010
T.N.V.: Amministrazione Provinciale di Novara - SERVIZIO Tesoreria"
Onder vermelding van: "CONTRASSEGNI NATANTI"

•
in geval van veranderingen van de gegevens zoals ingeschreven in het lokale register, verlies
of diefstal van de boot of van het bewijs van inschrijving of het verlies of diefstal van de identificatiestickers, moet de bezitter dit schriftelijk, binnen 5 dagen, meedelen aan de Provincia di Novara.

VOLGENDE DOCUMENTEN BIJSLUITEN
•
•
•
•
•
•
•

Kopie van een geldig identificatiebewijs
Een kopie van de bootgegevens
Kopie gegevens motor en eventueel vaarbewijs
Kopie verzekeringsbewijs
Kopie van de overeenkomst van de ligplaats, waar de boot normaal ligt
Kopie van het bankafschrift van de € 30,00
meer _________________________________________________________________

Plaats en datum _______________________

Handtekening
__________________
Duidelijk en leesbaar

Onderstaande niet invullen
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
Contrassegno n°

_____________Libretto n° ________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
DICHIARA
di avere ritirato oggi __________ Libretto di iscrizione nell’Elenco Nautico __ N.2 Contrassegni
di apporre i 2 contrassegni adesivi sul natante e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e
prescrizioni cui l'iscrizione e rilascio sono subordinati.
IL DICHIARANTE
______________________________

