
ZOAB voor alle vragen: info@zoabrotterdam.nl 

www.zoabrotterdam.nl

De vereniging ZOAB behartigt de gemeenschappelijke belangen van de waterbewoners in Rotterdam.
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Word lid

Waterbewoners 
Woonboten, woonschepen, arken...

Ontvang Flessenpost
De nieuwsbrief van ZOAB

Flessenpost

Blijf op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen van de gemeente

De gemeente

ZOA B
www.ZOABRotterdam.nl
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Blijf op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen van de gemeente

Ontvang Flessenpost
De nieuwsbrief van ZOAB

voor slechts € 15,00 per jaar
En ontvang de ZOAB Wimpel
voor slechts € 15,00 per jaar
En ontvang de ZOAB Wimpel

GRATIS

Samen sterk

ZOAB Rotterdam
De vereniging ZOAB behartigt de gemeenschappelijke belangen 
van de waterbewoners in Rotterdam. Wonen op het water is een 
geaccepteerde woonvorm, maar wel een woonvorm die nog te 
weinig rechtsbescherming kent. ZOAB ijvert voor verbetering van 
deze positie door overleg met politieke partijen, bestuursorganen 
en het ambtelijk apparaat. Indien nodig komt ZOAB in rechte op 
voor de gemeenschappelijke belangen van de waterbewoners

De kwesties waar de leden van ZOAB in Rotterdam mee te maken 
hebben, zijn niet uniek. Daarom onderhoudt ZOAB ook contacten 
met verengingen van woonschipeigenaren elders in het land en 
met de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO).

Nog geen lid?
Waarom lid worden van ZOAB?

ZOAB regelt, controleert en assisteert om de gezamenlijke 
belangen te behartigen voor het onbezorgd kunnen wonen op 
het water in onze woonboten. Het lidmaatschap per ark 

(ongeacht het aantal bewoners) bedraagt slechts € 15,00 
per jaar. 65+ betalen € 7,50 per jaar aan contributie.
Word ook lid van ZOAB. Vul het formulier in op de website en
ontvang de gratis ZOAB wimpel. Ga naar: zoabrotterdam.nl 

ZOAB Rotterdam online
www.zoabrotterdam.nl

€ 15,00 
per jaar/boot

www.zoabrotterdam.nl
“Waarom moeilijk doen, als het samen kan” (Loesje)
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Word lid van ZOAB en ontvang
GRATIS de ZOAB wimpel


