
Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de HISWA Algemene Voorwaarden huur en verhuur lig- en/of 
bergplaatsen (voor vaartuigen en aanverwante artikelen), alsmede haven- en werfreglement.  
Per juni 2018 gewijzigd. 
 

 
AANVULLING op het HISWA HAVEN- EN WERFREGLEMENT (per 1 juni 2018 gewijzigd) 

1. U dient vallen zodanig vast te zetten dat ze niet tegen de mast kunnen klapperen. 

 

2. Controleer voor u begint met de werkzaamheden waar de blusmiddelen staan. 

 

3. Bij schuren en/of schilderen is een zeil op de grond verplicht. 

 

4. Houdt tijden de schuur- en/of schilderwerkzaamheden altijd rekening met uw buren. Het 

gebruik van afzuiging bij droogschuren is verplicht. 

 

5. Lassen en/of ander brandgevaarlijke werkzaamheden zijn niet toegestaan.  

 

6. Lees altijd de gebruiksvoorschriften van te verwerken verdunnings- en oplosmiddelen. 

 

7. Maak op zondag geen hinderlijk lawaai met schuur- of poetsmachines e.d.  Informeer bij de 

exploitant naar de geluidsnormen. 

 

8. Elektrische installaties te allen tijde uitschakelen.  

 

9. De verwarming aan boord uitschakelen. 

 

10. Na werkzaamheden is het verplicht verlengsnoeren en apparaten op te ruimen. Verbruik van 

stroom is bij uw afwezigheid niet toegestaan. Behalve voor de verlichting is de netspanning in 

de loods van 18.00 tot 8.00 uitgeschakeld.  

 

11. Houdt de ruimte onder en naast de bok altijd schoon.  

 

12. Gooi afval in de container. Gevaarlijk afval (batterijen, verfblikken, kwasten, rollers, olie, filters 

e.d.) moet bij de winkel of het milieustation worden ingeleverd.  

 

13. Tijdens de winterstalling accu’s loskoppelen en de polen isoleren.  

 

14. Op het terrein dient u honden aan te lijnen.  

 

15. Overnachten in de binnenberging is niet toegestaan volgens onze verzekeringsvoorwaarden.  

 

16. De loodsen zijn vanaf 1 november tot 1 maart vanaf 17.00 gesloten.  

 

17. Indien u antifouling aanbrengt wat geen toelatingsnummer heeft voor Nederland bent u in 

overtreding. Mochten wij daarvoor een bekeuring ontvangen van de milieu-inspectie dan 

zullen wij die bij u in rekening brengen. 

  

18. Bij vervuiling wasplaats, muren, terrein veroorzaakt door het afspuiten van Jotun antifouling 

zijn wij genoodzaakt opruimkosten in rekening te brengen.  

 

19. Bij direct gevaar bel: 112 

20. Bij onraad bel: 0653143022 


