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Huisregels van Jachtcenter Elburg B.V.
1. Vaartuigen bestemd voor de winterberging dienen één week voor aflevering te worden aangemeld.
2. Voor het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden, voor brandgevaarlijke werkzaamheden in het algemeen, dient
toestemming te worden gevraagd aan de directie van Jachtcenter Elburg B.V. De directie bepaalt of deze werkzaamheden kunnen worden verricht. Aan de huurder zal een blusapparaat ter beschikking worden gesteld.
Deze dient na beëindiging van de werkzaamheden op kantoor van de directie te worden ingeleverd.
3. Brandgevaarlijke werkzaamheden, zoals onder andere slijpen, verf afbranden of lassen, dienen op minimaal 10 meter
afstand van de stallingloods of in een hiervoor ingerichte brandwerende afgescheiden werkruimte te worden verricht.
4. Het al dan niet tijdelijk houden van gasflessen aan boord en in de stallingloods is verboden.
5. Benzinetanks dienen leeg en ontlucht te zijn. Losse benzinetanks mogen niet aan boord en in de stallingloods
worden gehouden.
6. Open vuur aan, op, in of bij een vaartuig en in de stallingloods is verboden.
7. Accu's dienen te zijn afgekoppeld en de polen of klemmen daarvan dienen te zijn geïsoleerd.
8. Accu's mogen slechts worden opgeladen met gebruikmaking van laders van het juiste type, welke laders elke drie jaar
door een deskundige dienen te zijn gekeurd volgens de voorschriften van de fabrikant. Het opladen van accu's mag
slechts geschieden met een toezichthouder die aan boord of in de directe nabijheid van het vaartuig is.
9. Het gebruik van (elektrische) kachels is verboden.
10. Vaartuigen mogen slechts op walstroom zijn aangesloten indien een toezichthouder aan boord is of zich in de directe
nabijheid van het vaartuig bevindt.
11. Huishoudelijk afval, waaronder mede te verstaan hout, glas, karton, papier e.d. dienen te worden gedeponeerd in de
container bij de bootlift.
12. Chemisch afval, waaronder mede te verstaan oplos- en afbijtmiddelen, verdunners, oliën, vetten verfresten, lege
verfblikken, verfrollers, kwasten, bakjes, resten antifouling, accu's, batterijen en kitten dienen te worden gedeponeerd
in het chemisch afvaldepot dat is geplaatst links van de bootlift.
13. Het is niet toegestaan kwasten e.d. te reinigen in de wasbakken.
14. Auto's en andere voertuigen mogen niet in de stallingloodsen worden geparkeerd. Laden en lossen is wel toegestaan.
15. In de geïsoleerde hallen is het niet toegestaan aan de vaartuigen te werken.
16. Tijdens de winterberging is het niet toegestaan aan boord van de vaartuigen, die in de hallen zijn geplaatst,
te overnachten.
17. Ingevolgde een plaatselijke verordening is het verboden caravans, campers e.d. op de terreinen en in de hallen
te plaatsen.
18. Het terrein en de hallen zijn op maandag tot en met zaterdag geopend van 8.00 uur tot 20.00 uur en op zondag van
10.00 uur tot 18.00 uur.
Deze regels zijn opgesteld in overleg met de brandweer, politie en verzekeringsmaatschappij met het doel gevaarlijke
omstandigheden zoveel mogelijk te vermijden.
Op al onze offertes en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden
van huur en verhuur van lig- en/of bergplaatsen van de HISWA- vereniging, tot stand
gekomen in mei 1992 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam op 27 mei 1992 onder nr. 152/92.

