AANVULLING HAVEN- EN WERFREGLEMENT voor Jachthaven Lockhorst
Werkzaamheden
•
Het is niet toegestaan te schuren met schuurmachines zonder stofafzuiging, een stofzakje
is niet voldoende - vraag om advies !
•
Bij het aanbrengen van onderwaterverf, antifouling of andere stoffen die de bodem
kunnen vervuilen altijd een dekzeil gebruiken
•
Laat na werkzaamheden geen vuil achter
•
Slijpen en lassen is niet toegestaan
•
Deponeer uw afval in de container (geen chemisch afval)
•
Breng ladders terug na gebruik
•
Leveranties voor en/of werkzaamheden aan schepen door derden op de jachthaven,
uitsluitend in overleg met de havenmeester.
•
Houdt rekening met uw buren als u werkzaamheden verricht
•
In de loods achter de toiletten is een wastafel voor het tappen van water en wassen van
“werk” handen. Wilt u aub. geen emmers water halen uit het toiletgebouw, tevens hele
vieze handen graag wassen in de loods.
Milieu / afval
•
Geen chemisch afval deponeren in de vuilnisbak of in de container (uw kunt dit afgeven
bij de havenmeester)
•
Geen afvalwater in het oppervlakte water deponeren. In de meeste gevallen kan
afvalwater in de put bij de afspuitvloer worden gedeponeerd. ( Geen oliehoudend afval
water )
•
Het kraanwater is uitsluitend bedoeld als drinkwater. Laat het niet onnodig lopen en
gebruik het niet om uw boot schoon te maken. Met een puts kan eenvoudig water uit de
sloot gehaald worden.
•
Geen afvalstoffen in de bodem laten verdwijnen. Gebruik een afdekzeil bij verven of
andere werkzaamheden.
•
Bij vervuiling zijn wij genoodzaakt de kosten aan de vervuiler door te berekenen
•
U kunt oude accu’s inleveren bij de havenmeester
•
Afgewerkte olie, filters. Etc. kunt u niet bij ons inleveren, monteurs nemen hun oude olie,
filters, etc. mee.
•
Papier en glas graag scheiden: glas in de gele kliko, papier in de gaascontainer.
Loods
•
Het is verboden gasflessen of benzinetanks in de loods te bergen
•
De loods is van half november tot half maart in de weekenden gesloten.
•
Het is niet toegestaan accu’s op te laden in de loods
Parkeren
•
Parkeren van voertuigen op het haventerrein is voor eigen risico
Stalling
•
Het is niet toegestaan om uw boot met een bouwzeil af te dekken in verband met
geluidsoverlast - gebruik een zwaar (pvc)zeildoek

•

Het is niet toegestaan om de bootsteunen los te maken, ongelukken of gevolgschade
wordt verhaalt op de booteigenaar

Brand
• Bij brand dient iedereen het haventerrein te verlaten
• Bij brand moeten de instructie van het havenpersoneel worden opgevolgd
• In de loods, werkplaats en winkel hangen brandblussers (ABC-poederblussers) die alle
soorten brand kunnen blussen. Bij gebruik van deze poederblussers zullen alle elektronische
apparatuur in de omgeving worden aangetast. De poeder geleidt geen elektriciteit.
• Met water kunt u niet blussen: benzinebrand, elektrische installaties ( u komt onder stroom
te staan)
Roken
• Het is verboden te roken in en nabij de gebouwen op het haventerrein
• Het is verboden te roken op, in en nabij boten aangedreven met benzinemotoren
Gereedschap
• Het is niet toegestaan gereedschap te gebruiken van Jachthaven Lockhorst
• Het is niet toegestaan de werkplaats te betreden
• Het is niet toegestaan gebruik te maken van machines, handgereedschap en gewoon
gereedschap van Jachthaven Lockhorst
Ladders
• Alleen de ladders voorzien van een keurmerk mogen worden gebruikt
• Plaats de ladder op een stevige, vlakke en stabiele ondergrond
• Reik tijdens het beklimmen van de trap nooit te ver opzij
• Plaats de ladder onder de juiste hoek 68 tot 75 tegen het object
• Ga niet met meer dan één persoon op de ladder
• Ga niet hoger dan de rode sport, dit is de maximale veilige stahoogte
• Ladders na gebruik graag terugplaatsen bij de werkplaats
• Van half november tot half maart zullen de ladders in het weekend binnen staan, dit ivm.
verkleinen kans op diefstal van ladder, inbraak in boten, inbraak in de opstallen van de
jachthaven
Toiletten
• Houdt de toiletten schoon, was “werk” handen met garagezeep in de loods.
• Zit uw kleding onder de verf? Trek deze dan uit voordat u gebruikt maakt van de toiletten!
Bij overtreding van het bovenstaande kunnen wij uw ligplaats per direct opzeggen. Ongevallen
of schade aan andere boten als gevolg van overtreding van de regels kunnen u worden
aangerekend.
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