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In aanvulling, dan wel afwijking, op de “NJI voorwaarden voor winterberging en ligplaatsverhuur”,
dienen u en uw eventuele gasten/ bezoekers zich aan de volgende regels te houden op de werf:
Afvalbeheer
•

Eenieder wordt verzocht zijn afval in de container te deponeren. Beslist geen vuil of afval rond, onder de boot of
elders op het terrein c.q. in de hallen achter laten.

Annulering
•

Bij annulering of afmelding van een winterstallingsreservering na 1 augustus zal er € 150,- in rekening worden
gebracht. Indien onze daadwerkelijke schade hoger ligt dan dit bedrag, dan hebben wij eveneens het recht u het
verschil tussen dit hogere bedrag en € 150,- in rekening te brengen.

Betalingen en ingebrekestelling
•
•
•
•

De totale huursom is verschuldigd op het moment dat het vaartuig gestald is;
Betaling van de stallingskosten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuur datum, zonder enige aftrek, korting
of schuldverklaring.
De huurder die de hem toegezonden factuur op de vervaldatum niet heeft betaald, wordt geacht in gebreke te zijn.
Alle incassokosten zijn dan voor rekening van de huurder.
De verhuurder is gerechtigd het vaartuig van de in gebreke zijnde huurder onder zich te houden, totdat hij deze
huursom, eventueel met de gemaakte incassokosten heeft voldaan.

Beslist niet toegestaan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het stophout of de kielklem te verwijderen;
In de stallingshal werkzaamheden te verrichten;
Met afvalstoffen, verfresten, olie, bilgewater e.d. het werfcomplex te verontreinigen;
Olie, verf of ander afval te deponeren in toiletten, wasbakken en water-afvoerputten;
Brandgevaarlijke activiteiten uit te voeren zoals: mechanisch slijpen, lassen en branden;
Elektriciteit te gebruiken voor kachels;
Lenswater of afval van boordtoiletten en bilgewater te lozen in de hallen of op het buitenterrein
Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd te laten;
Ander afval in de container te deponeren dan het normale en huishoudelijke afval, wat direct met het schip te
maken heeft;
Andere firma’s of derden werkzaamheden te laten verrichten in de hallen of op het buitenterrein zonder
toestemming van de werf;
Te overnachten aan boord van schepen;
Te roken.

Elektriciteit
•
•
•

Bij het verlaten van het werfterrein, dienen elektriciteitskabels uit de stopcontacten te worden verwijderd;
Voor stalling in de hal mogen accu’s enkel geladen worden onder toezicht van de eigenaar;
Voor de verlichting in de hal alleen die “groep” gebruiken welke direct voor het desbetreffende schip bestemd is.

Gevaarlijke en hinderlijke activiteiten
•
•

In verband met brandgevaar en beschadigingen aan andere schepen mogen brandgevaarlijke activiteiten zoals:
mechanisch slijpen, lassen en snijbranden alleen uitgevoerd worden door het werfpersoneel in de werkplaats.
In verband met stof en beschadigingen aan andere schepen mogen schuren en overige werkzaamheden waarbij
stof vrij kan komen uitsluitend buiten uitgevoerd worden, indien hiervoor toestemming door de werf wordt
verleend en de desbetreffende maatregelen zijn getroffen. Datzelfde geldt voor schilderen en overige
werkzaamheden waarbij vloeistoffen, zoals verf, verwerkt worden.

Meldplicht
•

Eenieder die zich op het werfterrein bevindt, dient zich te melden op het werfkantoor en de aanwijzingen van het
werfpersoneel op te volgen.
Vervolg zie achterzijde

Losse onderdelen
•

U wordt verzocht losse onderdelen zoals fenders en meertouwen op te bergen in het schip of mee naar huis te
nemen.

Orde en veiligheid
•
•
•

Men is gehouden zich op de werf, op het bijbehorende terrein en in de daar bevindende gebouwen orde, rust en
netheid te betrachten en de veiligheid in acht te nemen.
In verband met brandgevaar, moeten gasflessen, losse benzinetanks en jerrycans uit het vaartuig verwijderd
worden (door het werfpersoneel) en opgeslagen worden in onze opslag of mee naar huis genomen worden.
Eventuele benzinetanks dienen zo leeg mogelijk te zijn en ontlucht te zijn.

Openingstijden
•
•

Inloopuren werfkantoor:
o Wo-vr: 14:00-17:30
o Za: 8.30-15.00
Van maandag tot en met zaterdag, van 08:30 tot 17:30: op afspraak

Parkeren
•

Auto’s alleen parkeren op het buitenterrein tegenover de werkplaats en het kantoor of op de weg.

Stallingsperiode
•

De stallingperiode loopt voor de termijn zoals vermeld op het reserveringsformulier.

Stalling bijboten
•

Bijboten moeten tegen een meerprijs, volgens het tarief in de prijslijst, worden gestald onder het vaartuig of mee
naar huis genomen worden.

Tewaterlating
•
•
•

Het in het voorjaar te water laten van het vaartuig zal geschieden in onderling overleg, doch in de periode vanaf 1
tot 15 april.
Indien het vaartuig na 15 april te water gaat, gelden de tarieven volgens de op dat moment geldende prijslijst.
De huurder wordt verzocht zijn vaartuig op de datum van de te waterlating vaarklaar te hebben.

Trappen en ladders
•
•

In geval men over een eigen trap of ladder beschikt, dient men deze aan de binnenkant van de scheepsbok te
bevestigen.
Trappen die eigendom zijn van de werf kunnen gebruikt worden, maar dienen na gebruik te allen tijde
teruggebracht te worden naar de werkplaats, waar deze trappen gestald staan.

Waxen en lichte werkzaamheden
•

Het is toegestaan de boot handmatig in de was te zetten en binnen in de boot lichte werkzaamheden uit te voeren.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het werfpersoneel.

