
 
 

REGLEMENT WINTERBERGING 

Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze zijn 

gedeponeerd op 5 november 1998 bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 3296. Een exemplaar is reeds in uw 

bezit en liggen tevens bij ons ter inzage. Op uw verzoek zal een exemplaar kosteloos aan u worden verstrekt. 

 

1. Slijpen en lassen is alleen toegestaan na 

uitdrukkelijke toestemming van de 

exploitant en mag alleen gedaan worden in 

de werkplaats. Hierbij is het verplicht om 

- een brandblusser binnen handbereik te 

   hebben en 

- (slijp)afval op te ruimen en 

- de gelaste (onder)delen af te koelen  

- na twee uren nogmaals controleren  op 

   brandgevaar. 

2. Buiten is (nat)schuren, krabben en 

borstelen verboden. Ook verven is niet 

toegestaan. Bij schuren en / of schilderen in 

de loods is een zeil op de grond verplicht. 

3. Houdt tijdens schuur- en/of schilder- 

werkzaamheden altijd rekening met uw 

buren. 

Het gebruik van afzuiging bij droog 

schuren is verplicht. 

Indien meer mensen tegelijk aan het werk 

zijn geldt: 

‘s morgens tot 12.00 uur: schuren 

‘s middags na 12.00 uur: verven. 

4. Lees altijd de gebruiksvoorschriften 

van te verwerken verdunnings- en 

oplosmiddelen, verf of antifouling. 

5. Maak op zondag geen hinderlijk lawaai 

met schuur- of poetsmachines e.d. 

Informeer bij de exploitant naar de 

geluidsnormen. 

6. Na de werkzaamheden is het verplicht 

verlengsnoeren en apparaten op te ruimen. 

7. Houdt de ruimte onder en naast de bok 

altijd schoon. 

8. Gooi afval in de juiste vuilcontainer. 

Gevaarlijk afval (batterijen, verfblikken, 

kwasten, rollers, olie, filters, e.d.) moet bij 

de winkel of het milieustation worden 

ingeleverd. 

 

 9. Tijdens de (overdekte) winterstallings- 

periode is het niet toegestaan behoudens 

uitdrukkelijke toestemming: 

- licht ontvlambare stoffen zoals gas,   

benzine, petroleum aan boord te    hebben 

of te gebruiken. 

- de (scheeps)verwarming te gebruiken. 

- accu’s aangekoppeld te laten. 

Het is verplicht de gasflessen bij stalling in 

de loods van boord te halen. 

10. Roken en open vuur zijn verboden in 

 de loods en in de werkplaats. 

11. Op het hele terrein moeten honden 

 aangelijnd zijn en uitwerpselen  

 onmiddellijk verwijderd worden. 

12. Leen geen gereedschap zonder het te 

 vragen, ook niet als u denkt dat het wel 

 mag. 

13. Op het haventerrein mogen werk- 

zaamheden die niet het dagelijks 

onderhoud betreffen alleen met 

toestemming van de havenexploitant  

door de huurder worden verricht.  

De havenexploitant moet, na 

kennisgeving, toelaten dat derden 

werkzaamheden ter plaatse verrichten 

voor zover het garantiewerkzaamheden 

van of namens de leverancier betreft. Voor 

alle andere werkzaamheden van derden 

is toestemming nodig van de 

havenexploitant. 

14. Er mag alleen wettelijk toegestane 

antifouling en verf worden gebruikt. 

15. Voor zover van toepassing geldt dit 

reglement in aanvulling op het 

Havenreglement. 


