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Regels voor uw en onze veiligheid: 
 

1. Uw schip dient minimaal WA verzekerd te zijn. Wij verzoeken u een afschrift van uw verzekeringspolis 
of betalingsbewijs van die polis te overleggen 

2. Jachtwerf Oostwatering Ve ere BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke 
oorzaak ook, aan persoon of goederen toegebracht, of door diefstal van enig goed, tenzij een en ander 
gevolg is van hem en/of zijn toerekenbare tekortkomingen 

3. Roken in de loods is verboden 
4. Bij berging in de haven bent u zelf verantwoordelijk voor het deugdelijk vastleggen van uw boot. Wij 

controleren met regelmaat of alles nog in orde is. Eventuele schades zijn voor uw eigen risico en 
rekening. Het eventueel vervangen van landvasten of fenders zullen wij apart doorberekenen. 
Hieronder vallen ook dekzeilen 

5. Bij werkzaamheden te gebruiken klimmaterialen en machines dienen deugdelijk te zijn. U dient zelf 
zorg te dragen voor een ladder 

6. Brandstoftanks van schepen in de loods moeten leeg zijn 
7. Gasflessen in boten binnen zijn verboden en dienen verwijderd te zijn voor de berging 
8. Zonder geschikte afzuiging is het niet toegestaan een onderwater- of bovenwaterschip af te krabben 
9. Het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden als slijpen, het afbranden van verf of lassen is 

verboden 
10. Gebruik van elektrische kachels is niet toegestaan 
11. Ter voorkoming van diefstal! Alle zaken zoals landvasten en fenders etc. aan boord dienen te zijn 

opgeruimd 
12. De bok met boot moet kunnen worden verplaatst, dus gelieve geen losse delen (trapjes)onder het 

schip achter laten. Geen steunen los nemen of verplaatsen 
13. Elektriciteit alleen gebruiken voor werkzaamheden, bij afwezigheid snoeren opbergen 
14. Dekzeilen die door u zijn aangebracht en losraken door weersinvloeden zullen wij op uw kosten weer 

vastzetten of voor uw rekening en uw risico compleet verwijderen 
15. Rolfokken en opgedoekte grootzeilen zijn bij een walstalling niet toegestaan. Indien wij deze moeten 

verwijderen brengen wij daarvoor de gemaakte kosten in rekening. Alle vallen en lijnen en vallen 
dienen “klapper vast” te zitten 

16. Na eigen werkzaamheden aan of onder uw boot verzoeken wij de “werkplek” schoon achter te laten. 
Indien u zelf werkzaamheden uitvoert onder de boot, bent u verplicht een zeil te plaatsen onder de 
boot 

17. Antifouling die u zelf aanbrengt, dient er een te zijn met een toelatingsnummer voor de pleziervaart. 
Andere antifouling mag niet worden aangebracht 

18. Tijdens wal/loodsstalling in de winterperiode is het niet toegestaan aan boord te overnachten 
19. Stalling van buitenboordmotoren geschiedt op eigen risico  
20. Schade aan uw Windex, toplicht of windset  door mogelijk schudden op de bok valt onder uw eigen 

risico. 
 
Deze regels zijn opgesteld op aanraden van en in overleg met politie, brandweer en verzekeringsmaatschappij 
met als doel u zoveel mogelijk te vrijwaren van ontvreemding van uw goederen en om het brandgevaar tot 
een minimum te beperken. 
Voor schepen die in de haven liggen t.b.v. van de winterberging verzoeken wij vóór de winterberging, de 
landvasten te controleren op deugdelijkheid en lengte ervan. Mochten wij eventueel moeten “bijsteken” 
gedurende de spuiperiode voor het winterniveau  en zijn de landvasten niet in orde, zullen wij deze op uw 
kosten vervangen. Ook uw fenders dienen op orde te zijn. 


