Jachthaven Waterland
Huishoudelijk reglement
Stalling op de wal en/of in de loods


Tijdens alle werkzaamheden aan uw boot zoals schilderen, schuren of krabben, dient u een zeil onder de
boot te leggen ter voorkoming ban bodemvervuiling en rekening te houden met het weer. (voor wat
betreft wind e.d.)



Machinaal schuren en/of slijpen is alleen toegestaan door middel van een machine met originele
bijbehorende stofafzuiging. Een stofzak alleen is niet voldoende.



In de loods bestaat de mogelijkheid schuurwerkzaamheden op even dagen en schilderswerkzaamheden
op oneven dagen uit te voeren. Na 1 februari 2003 is schuren in de loods niet meer toegestaan.



De aanwezigheid van gasflessen kan onder geen enkele voorwaarde worden toegestaan.
Benzinemotoren en tanks moeten worden afgetapt en ontlucht; schepen met gasoliemotor dienen met
een volle tankt e worden aangeleverd.



Het is verboden verfkwasten e.d. uit te spoelen in de wasbakken van het toiletgebouw. Uiteraard
verwachten wij dat u na gebruik het toiletgebouw netjes achterlaat.



Het is verboden chemisch afval zoals verfresten en/of – kwasten dan wel polyester resten in de
huisvuilcontainers te deponeren.



Afgewerkte olie kunt u naast de schepenlift in de daarvoor bestemde “oliebol” deponeren. De sleutel is
verkrijgbaar bij de havenmeester. Chemisch afval kunt in de daarvoor aanwezige milieucontainer
deponeren.



Accu’s welke niet meer functioneren, dient u zelf bij uw Gemeente dan wel leverancier in te leveren,
hiervoor is op de jachthaven geen inzameldepot.



Leveranties voor en/of werkzaamheden aan schepen op het haventerrein zowel als in de loods door
derden uitsluitend in overleg met de directie.



Het terrein en de loodsen dienen na gebruik in de oorspronkelijke staat te worden achtergelaten. Het
vuil dat u maakt onder en rond uw boot dient door uzelf te worden opgeruimd.



Het is niet toegestaan steunen van de bok waar het vaartuig op staat, weg te nemen of te verplaatsen.



Kraan- en transportwerkzaamheden geschieden voor eigen risico. U dient hijsmarkeringen duidelijk op
uw schip aan te geven, zodat deze op de juiste wijze op de wal kan worden geplaatst.



Rekeningen betreffende leveranties en/of werkzaamheden, dienen vóór de tewaterlating te zijn voldaan.

Houd ons terrein en ons water schoon, maak er een sport van!

Op al onze overeenkomsten zijn de Hiswa Algemene voorwaarden inzake huur en verhuur van lig- en/of bergplaatsen van toepassing.

