Voorwaarden winterstalling Jachthaven De Oude Horn
Definitie Winterstalling
Stallen van het schip in de winterstalling op de wal, met mogelijkheid om het schip te schuren, te
plamuren, te polijsten en te verven en eventueel ander onderhoud plaats te laten vinden.
Regels winterstalling
1. Voor schade, direct of indirect, ontstaan bij het gebruik van de giek, of tijdens het verblijf op
het terrein, kan de vereniging en/of de hellingploeg nimmer aansprakelijk gesteld worden.
2. Voor het hellingen dient uw boot All Risk verzekerd te zijn en een kopie van uw polis moet
worden ingeleverd bij of verzonden aan de havenmeester of het secretariaat. E-mail:
havenmeester@wsvdeoudehorn.nl en secretariaat@wsvdeoudehorn.nl. Indien de kopie niet
in ons bezit is op de afgesproken dag, dan kan uw boot niet worden “gehellingd”.
3. U dient zelf aanwezig te zijn tijdens het hellingen van de boot.
4. Er moet een deugdelijk zeil onder de boot liggen als u gaat verven en schuren. Met schuursel
mag u anderen niet hinderen. Laat vuil niet op het zeil liggen. Verfblikken e.d. dient u zelf af
te voeren naar de Gemeentewerf en mogen niet achterblijven op het terrein. Alleen in
speciale gevallen en in goed overleg met de havenmeester kan dit worden aangeboden voor
de container chemisch afval.
5. Tussen 19.00 en 08.00 uur en ‘s zondag mag er geen gebruik worden gemaakt van
mechanische hulpmiddelen en mogen alleen werkzaamheden worden uitgevoerd die geen
lawaai veroorzaken. Dit in verband met overlast voor omwonenden.
6. Mechanische stofafzuiging tijdens het schuren is verplicht.
7. Kleine slijp- en laswerkzaamheden zijn tijdens de winterstalling uitsluitend toegestaan in
overleg met het bestuur op een aangewezen plaats in de lashoek. U kunt hiervoor tijd
reserveren tijdens de periode van de winterstalling. Het is ten strengste verboden om deze
werkzaamheden buiten de “lashoek” te verrichten.
8. Zorg voor goede touwen aan de boot, zowel in het water als bij het hellingen.
9. Nadat uw boot weer te water is gelaten, dient u zelf op te ruimen: helpen opruimen van de
bokken, opvegen van het vuil en het opruimen van de dekzeilen die u gebruikt hebt (Het
opruimen word niet meegerekend als zijnde gemaakte werkuren).
10. Op de kant mag de motor van uw boot niet worden gestart.
11. Indien wordt geconstateerd dat niet aan deze regels wordt voldaan, dan wordt dit
gerapporteerd aan het bestuur en kunt u uw rechten verspelen.
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