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Huishoudelijk reglement
Het Hiswa Haven en Werfreglement is van toepassing, in aanvulling hierop
geldt:
•

In verband met de veiligheid van u en uw buurschepen is het niet toegestaan om
houtkachels te gebruiken.

•

Tijdens alle werkzaamheden aan uw boot zoals schilderen, schuren of krabben, dient
u een zeil onder de boot te leggen ter voorkoming van bodemvervuiling en rekening
te houden met wind en regen.

•

Machinaal schuren is alleen toegestaan door middel van een machine met originele
bijbehorende stofafzuiging. Een stofzak alleen is niet voldoende. Afvoer van de
stofresten altijd in een dubbele vuilniszak.

•

Machinaal slijpen is op het haventerrein alleen toegestaan na overleg met en
instructie van een medewerker van Waterland.

•

Het is verboden verfkwasten e.d. uit te spoelen in de wasbakken van het
toiletgebouw. Uiteraard verwachten wij dat u na gebruik het toiletgebouw netjes
achterlaat.

•

Het is verboden chemisch afval zoals verfresten en/of kwasten, polyester resten, dan
wel afgewerkte olie in de huisvuilcontainers te deponeren. U kunt deze inleveren bij
een medewerker van Waterland.

•

Accu’s die niet meer functioneren, kunt u bij een medewerker van Waterland
aanleveren.

•

Leveranties voor en/of werkzaamheden aan schepen op het haventerrein door
derden uitsluitend in overleg met een medewerker van Waterland en na het invullen
van de werkverklaring.

•

Het terrein dient na gebruik in de oorspronkelijke staat te worden achtergelaten. Het
vuil dat u maakt onder en rond uw boot moet u zelf opruimen.

•

Het is niet toegestaan steunen van de bok waar het vaartuig op staat, weg te nemen
of te verplaatsen.

•

Kraan- en transportwerkzaamheden geschieden voor eigen risico. U dient
hijsmarkeringen duidelijk op uw schip aan te geven. Markeringsstickers zijn gratis af
te halen op het havenkantoor.

•

Rekeningen betreffende leveranties en/of werkzaamheden, moeten vóór de
tewaterlating voldaan zijn.

•

Fietsen, jollen en trailers zonder jaarsticker worden verwijderd.

Wij zijn trots op onze blauwe vlag met groene wimpel en gaan er vanuit
dat u ook uw steentje daaraan bijdraagt!
Op al onze overeenkomsten zijn de Hiswa Algemene voorwaarden inzake huur en verhuur van lig- en/of bergplaatsen en
het Hiswa Haven- en Werfreglement van toepassing.

