Huishoudelijk reglement
Algemeen
- De periode van winterstalling loopt vanaf 1 oktober 2018 tot 30 april 2019. Vanaf 1 mei 2019 zijn wij genoodzaakt extra stallingskosten
te berekenen. Het tarief voor dagstalling vindt u op de tarieflijst.
- De werf is geopend van dinsdag t/m vrijdag 09.00 uur tot 17.00 uur zaterdag 09.00 uur tot 14.00 uur.
- Het is niet toegestaan zonder toestemming van de werf buiten de openingstijden werkzaamheden uit te voeren of het gebouw te betreden.
- Zelfwerkzaamheden zijn met toestemming van de werf toegestaan, met dien verstande dat men anderen geen overlast bezorgt. Bij schilderen schuurwerkzaamheden dient de grond afgedekt te worden met een dekzeil. Bij schuren en krabben dient een deugdelijke stofafzuiging
aanwezig te zijn Schuur en schilderwerkzaamheden zijn in de binnenstalling niet toegestaan, met uitzondering van lichte schuur-, lakwerk
en antifouling aanbrengen. Extra transport ivm. zelfwerkzaamheden aan het schip wordt in rekening gebracht met een minimum van een
½ h transportkosten (tarieflijst)
- Dekzeilen dienen zo bevestigd te zijn dat deze niet weg kunnen waaien, gebruik van dunne dekzeilen (bouwmarkt kwaliteit) is niet
toegestaan.
- Gasflessen dienen van boord verwijderd te worden en door de eigenaar afgevoerd te worden, eventuele stalling op de werf is mogelijk.
Accu-polen dienen losgemaakt te zijn. Indien de werf de gasflessen dient te verwijderen of de accu-polen los te maken dan worden de
kosten hiervan in rekening gebracht.
- Het verdient de aanbeveling antennes, lichten, windvanen e.d. te demonteren voordat de mast in stalling gaat.
- Alle schepen dienen op bokken van de werf te staan, tenzij anders afgesproken. Voor eigen trailers/bootkarren wordt een meerprijs
afhankelijk van de transport/plaatsing van minimum 1 uur werkloon gerekend. (tarieflijst)

Aansprakelijkheid voor schade
- De huurder van een stallingsplaats is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook, aan personen of zaken welke door toedoen of
nalatigheid van hemzelf wordt veroorzaakt.
- Alle kraan werkzaamheden en vervoer van boten van de huurder(s) over/op het terrein zijn voor het risico van de huurder(s) en
VeenstraSails kan op geen enkel opzicht verantwoordelijk gehouden worden voor
schade en/of letsel.
- Het schip dient tenminste WA en tegen brand verzekerd te zijn, en blijft voor rekening en risico van de huurder op onze werf. De werf is in
geen enkel opzicht aansprakelijk voor welke schade dan ook aan personen en het schip en/of uitrusting, ongeacht de oorzaak.
Ook is de werf niet aansprakelijk voor brandschade of vermissing van uitrusting en/of onderdelen.

Milieuvoorschriften & veiligheidsvoorschriften
- Voor ieder geldt in het hele gebouw een rookverbod.
- Alle afval dient door de eigenaar van het schip zelf te worden afgevoerd. Indien afval door de werf afgevoerd moet worden, zal hier € 3,00
per kilo voor in rekening gebracht worden. Indien afval achter blijft, zal dit op de kosten van de booteigenaar worden opgeruimd.
- Het is niet toegestaan met afvalstoffen, verfresten, olie, bilgewater e.d. de werf te verontreinigen. Het is niet toegestaan olie, verf of andere
afval te deponeren in toiletten, wasbakken of waterafvoerputten.
- Het is niet toegestaan om op het buitenterrein of voor de kade slijp-, las- en brandgevaarlijke werkzaamheden uit te voeren.
- Het is niet toegestaan stophout of andere stutmaterialen zonder toestemming van de directie te verwijderen.
- Gasflessen, buitenboordmotoren met ingebouwde brandstoftank, losse brandstoftanks en jerrycans met ontvlambare inhoud mogen niet
aanwezig zijn in, of op het schip of zonder toestemming op de werf, zowel in binnen- als in buitenstalling.
Vaste brandstof tanks voor benzine dienen leeg te zijn.
- Het is niet toegestaan om kachels of luchtaanjagers te gebruiken.
- Het is niet toegestaan om te overnachten en/of te koken aan boord van schepen. In verband met diefstal verzoekt de werf u geen losse
onderdelen zoals stootwillen, meertouwen e.d. op het schip op te slaan.
- Het is niet toegestaan onder of rondom het schip goederen, ladders en/of materiaal te stallen of de ruimte rondom het schip te gebruiken als
werkplek, tenzij hier schriftelijk toestemming is verleend door de werf.
- Het is niet toegestaan zich in een van de werkplaatsen te bevinden en/of gereedschap van de werf te gebruiken.
De overhead deuren mogen alleen geopend worden door personeel van de werf. Het is niet toegestaan honden los op het buitenterrein en in
de hal toe te laten.
Het terrein is voor auto’s alleen toegankelijk om te laden en te lossen. Het betreden gebeurt op eigen risico.
Parkeren dient te geschieden op de daarvoor bestemde parkeervakken, of langs de openbare weg.

Meldingsplicht & (schriftelijke) aanvraag toestemming
- Betreden van het gebouw geschiedt door de werf aangegeven ingang. Men dient zich te allen tijde te melden in het kantoor bij betreden en
verlaten van het gebouw i.v.m. controle bij calamiteiten.
- Zelfwerkzaamheden in de boot is toegestaan, mits niet uitgevoerd door derden of andere firma’s. Zelfwerkzaamheden aan de buitenzijde
van het schip zoals poetsen, schilderen, schuren en antifoulings kunnen alleen geschieden aan de hand van schriftelijke toestemming van de
werf, en met inachtneming van de geldende regels.
- Afval ingeleverd bij personeel van de werf dient door de eigenaar te worden gemeld in het kantoor.
- Het stallen van goederen, ladders en/of materiaal rondom het schip, en het gebruiken van de ruimte rondom het schip als werkplek is alleen
toegestaan aan de hand van een schriftelijke toestemming afgegeven door de werf.
- Het aansluiten van de walstroom mag na toestemming van de werf en met medewerking van personeel van de werf. De aansluiting en
beginstand dient gemeld te worden in het kantoor. Het is niet toegestaan stekkers in het stopcontact te laten als men afwezig is.
- De eigenaar van het gestalde schip dient een ieder die zijn/haar schip bezoekt op de hoogte te stellen van dit reglement.

Overige
Een ieder wordt verzocht zijn schip op de datum van de ter water lating vaarklaar te hebben.
De totale huursom is verschuldigd op het moment dat het vaartuig in stalling geplaatst is.
Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek van korting of schuldverklaring.
Men is gehouden op de werf, op de bijbehorende terreinen en in de zich aldaar bevindende gebouwen, orde, rust en zindelijkheid te
betrachten, en de veiligheid in acht te nemen.
Het gebruik van gereedschappen, ladders steigers E.D. is geheel voor eigen risico
Aan een ieder wordt op aanvraag een exemplaar van dit reglement verstrekt.
-typefouten voorbehouden-

