Hierbij nog wat huishoudelijke mededelingen voor het komende zomerseizoen.
1. Bij klussen aan uw boot in het voorjaar. Nooit zonder overleg aan de bok van uw boot dingen
veranderen. Dit kan levensgevaarlijk zijn.
2. Iedere zomerstallingsklant kan tegen een borg van € 25,-- een sleutel van het hek krijgen,
(te verkrijgen in de winkel) zodat uw auto binnen het hek kan staan als het voorterrein weer vrij van
stalling is.
3.Wij verzoeken u vriendelijk het hek s’avonds en op zondagen weer achter u te sluiten. Mocht er
een andere klant met u mee door het rek rijden even vragen of zij een sleutel hebben.
Dit is voor ieders veiligheid en rust.
4.De bagagekarretjes hebben een borg van € 2,--. Graag na het gebruik uw karretje weer
terugzetten, zodat anderen ook plezier van de karretjes kunnen hebben. Ook verzoeken wij u onze
karretjes met beleid te behandelen en niet te overladen, anders draait u onnodig een band kapot.
Voor het te water laten van uw boot gelden de volgende regels:
1. Graag in de winkel melden welke dag u te water zou willen. Mocht u eerst zomerklaar gemaakt
moeten worden (dit gebeurt in het water), dan moet u dit enkele dagen van te voren aanmelden.
2. Bij het te water laten moet u altijd zorgen dat uw stootwillen aangehaakt zitten en de landvasten
klaar liggen. Dit scheelt voor ons veel tijd en zoeken naar uw lijnen.
3. Mocht u nog uw laatste (bok)plekken met antifouling willen laten doen, dan kunt u een plastic
zak met een roller (niet uitgedroogd), houder en uw antifouling aan de schroef hangen. Dan doen
wij de plekken voor u. Mocht u uw resterend antifouling terugwillen, voorzie het blik van uw naam
en kom dat dan binnen enkele dagen ophalen (anders worden deze afgevoerd).
4. U kunt een paar dagen met uw boot in het water blijven liggen om in te laden of voor een
motorbeurt. Daarna rekenen wij de normale passanten prijs. Mocht dit langer zijn laat het ons dan
even weten.
Bij onderhoud van uw schip gelden de volgende regels:
1. Tijdens alle werkzaamheden aan uw schip, zoals schuren, afkrabben en schilderen dient u een
afdekzeil onder uw boot te leggen (niet toegestaan bij harde wind). Direct na het schuren, afkrabben
en schilderen, dient u het vuil c.q. het stof te verzamelen en het afdekzeil weer te verwijderen, zodat
het losse materiaal niet kan wegwaaien. Hiervoor liggen plastic zeilen op het voor en achterterrein
in bakken. Als u een van deze zeilen gebruikt is het de bedoeling dat u hem weer schoon teruglegt,
dus niet dat de volgende persoon meteen onder de schilfers en verf zit bij het openen van een zeil.
2. Na uw werkzaamheden mogen er geen losse materialen onbeheerd onder uw bok staan. Deze
dienen aan boord of elders opgeslagen te worden.
3. Werkzaamheden met behulp van schuurmachines zijn alleen toegestaan mits het schuurstof direct
wordt afgezogen door middel van een stofzuiger. U kunt deze bij ons huren.
4. Las en slijpwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd in overleg en indien er geen schade
aan derden uit voortvloeit De boot moet rondom ingepakt worden met zeilen.
5. Elke door u veroorzaakte verontreiniging op het terrein dient direct in de winkel te worden
gemeld en door uzelf te worden opgeruimd al dan niet in samenwerking met ons.
Verder verwijzen wij nogmaals met nadruk op de steeds strenger wordende milieuregels met
betrekking tot onderhoud aan boten, alsmede de intensieve controle daarop. Wij zullen daarom
regelmatig rondlopen en u op dingen attent maken, want ook wij worden door de milieupolitie
regelmatig gecontroleerd op het schoonhouden van ons terrein (antifouling, verf, zeildoek, lege
blikken, kwasten ect). Zij kunnen boetes opleggen tot wel € 750,--.

Tijdens stalling is uw boot niet bij ons verzekerd. U bent verplicht uw boot zelf WA of
casco te verzekeren.
Zie verder havenreglement.

