Hoogeboom Watersport
WERF REGLEMENT
Artikel 1. ALGEMEEN

De veiligheid dient strikt in acht te worden genomen en alle
risico’s moeten worden vermeden.
Dit werfreglement geldt voor het gehele werfterrein geëxploiteerd De eigenaar dient ten alle tijde zelf te controleren of zijn/haar schip
door Hoogeboom watersport bestaande uit de jachthaven en in orde is en te handelen in goed zeemansschap.
scheepswerf met botenlift, de gebouwen aan de Wuijver 9-11 en de
bijbehorende parkeerterreinen en omgeving.
Op het werfterrein is het NIET toegestaan:
•
Benzinemotoren te starten zonder minimaal 5 minuten de
Een ieder die zich op het werfterrein bevindt, dient de
machinekamer ventilator te gebruiken.
aanwijzingen van de medewerkers van Hoogeboom Watersport •
Op het werfterrein open vuur te gebruiken.
op te volgen.
•
Zich in het draaibereik van de kraan te bevinden.
•
Ladders en steigers te betreden zonder zich vooraf op de
Artikel 2. OPENING, TOEGANG EN BEREIKBAARHEID
hoogte te stellen van de bijbehorende voorschriften en goede
staat en opstelling van het materiaal.
De openingstijden van Hoogeboom Watersport zijn:
•
Bij afwezigheid van de eigenaar/schipper/bemanning de
Maandag t/m vrijdag
van 09.00-18.00 h
hoofdschakelaar(s) van het schip ingeschakeld te laten en het
Zaterdag
van 09.00-16.00 h
schip met de 230VAC (wal)stroom verbonden achter te laten.
Zondag
Gesloten*
•
Steunen weg te nemen of te verplaatsen.
Op zondag kan er wel aan de boot geklust worden, de werf is •
Huisdieren zoals honden on-aangelijnd over het terrein te
geopend. gelieve rekening te houden met geluidsoverlast en geen
laten lopen.
slijpwerkzaamheden te verrichten.
Telefoonnummers:
Algemeen gedurende openingstijden:
In dringende gevallen, brand of onraad:
•
•
•

+31 (0) 226 341 264
+31 (0) 6-1446 9454

Bezoekers dienen zich te melden in de watersportwinkel aan
De Wuijver
Na afmeren aan de aanlegsteiger moet dit gemeld worden in
de winkel
Het vaartuig dient behoorlijk te worden afgemeerd en in
verzorgde staat te worden achtergelaten.

Het is NIET toegestaan:
•
Voertuigen en andere eigendommen voor de toegangsdeuren
te plaatsen.
•
Zich zonder toestemming in de werkplaatsen te bevinden.
•
Zich in de magazijnen te bevinden.
•
Eigendommen buiten het vaartuig op het werfterrein
onbeheerd te laten.
•
Behoudens toestemming van Hoogeboom Watersport, in het
zich op het werfterrein bevindende vaartuig te overnachten
dan wel dit vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen.

Tijdens de (overdekte) winterstallingsperiode en (overdekte)
reparatiestalling is het NIET toegestaan:
•
Licht ontvlambare stoffen zoals gas, benzine, petroleum en
kerosine aan boord te hebben of te gebruiken.
•
(Scheeps-) verwarming te gebruiken.
Artikel 5. WERKZAAMHEDEN
In principe kunnen alle werkzaamheden zelf door de eigenaar
worden uitgevoerd met uitzondering van werkzaamheden welke:
•
Het werfterrein en andere schepen vervuilen en beschadigen
met b.v. stof, spuitnevel, etc.
•
Gevaar of hinder opleveren voor uzelf en voor anderen.

Artikel 6.
AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE EN VERZEKERING
Hoogeboom Watersport is niet aansprakelijk voor schade van
welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen
toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en
ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare
tekortkoming.

Artikel 3. MILIEU EN AFVALSTOFFEN

De eigenaar zal zorgdragen voor alle toezicht, zorg en
verantwoordelijkheid
voor
de
uitvoering
van
de
Ter verwijdering van de afvalstoffen dient men overleg te plegen Arbeidsomstandigheden Wet met betrekking tot alle personen die
met Hoogeboom Watersport.
in opdracht of na toestemming van de eigenaar op het werfterrein
aanwezig en/of werkzaam zijn.
Op het werfterrein is het NIET toegestaan:
•
Producten op de werf te brengen en te verwerken welke niet
voorzien zijn van een geldig Nederlands toelatingsnummer.
•
Met afvalstoffen (daaronder begrepen afvalstoffen afkomstig
van het boordtoilet en uitwerpselen van dieren), olie,
lenswater en dergelijke de werf te verontreinigen.
Ingeval van verontreiniging is Hoogeboom Watersport gerechtigd
om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingsstoffen te
(doen) verwijderen.

Artikel 4. VEILIGHEID
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