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Algemene voorschriften winterstalling JACHTCENTRUM DINTELMOND B.V.

1. Gelet op de drukbezette winterplanning ontvangen wij uw opdracht
voor diverse werkzaamheden graag zo vroeg mogelijk. Opdrachten die 
na 1 november ingediend worden hebben geen garantie voor 1 april 
uitgevoerd te zijn.

2. Bij overdekte stalling zijn wij genoodzaakt de data van uithalen en in
het water laten reeds nu vast te leggen. Als u vroeg naar binnen gaat,
kunt u pas laat naar buiten.

3. Voor eventuele toegang tot de stalling dient u kontakt met het haven-
kantoor op te nemen. Om buiten werkdagen toegang te verkrijgen,
dient u afspraken te maken.

4. Het verrichten van werkzaamheden die stof, vuil of enig andere 
overlast kunnen bezorgen is ten strengste verboden. Ook werk-
zaamheden die u buiten uitvoert moeten voorzien zijn van adequate
voorzorgsmaatregelen om vervuiling en overlast te voorkomen. Het personeel
van Jachtcentrum Dintelmond is bevoegd om bij waarneembare, onvoldoende
maatregelen de werkzaamheden stil te leggen.

5. Wij maken u erop attent dat berging, stalling van uw schip voor eigen risico geschiedt.
Zorgt u ervoor dat u goed verzekerd bent. Dit is verplicht.

6. Bij stalling van uw schip op het buitenterrein is het gebruik van dekkleden en
wintertenten geheel voor eigen risico. Een en ander benadeelt de stabiliteit van 
het schip.

7. Het is ten strengste verboden om de stempels los te draaien. Indien u dit om welke
     reden dan ook  noodzakelijk acht, neemt u dan kontakt op met het havenkantoor.

8. Vanwege brandgevaar is het gebruik van elektrische verwarmingstoestellen aan
boord tijdens de winterberging verboden.

9. Benzinetanks moeten leeg en ontlucht zijn vanwege brandgevaar. Wij adviseren u
dieseltanks af te vullen en de watertank leeg te laten lopen.

10.Gasflessen dienen van boord genomen te worden. Wij kunnen voor opslag zorgen.

11.Bij overdekte stalling moeten de accupolen losgemaakt worden van de accu(s).

12.Het laten uitvoeren van werkzaamheden door derden is, zonder uitdrukkelijke
     toestemming van Jachtcentrum Dintelmond, niet toegestaan.

13.Lassen, branden en slijpen is nadrukkelijk niet toegestaan.                                 

14.Het droogschuren is alleen toegestaan met stofafzuiging. 
     Het huren van stofzuigers is bij ons mogelijk.



15.Buiten en binnen dient u folie onder uw schip aan te brengen om milieuvervuiling te 
     voorkomen.

16.Er mogen geen auto's in de winterberging geparkeerd worden.

17.Alle losse onderdelen zoals stootwillen en lijnen dienen aan boord opgeborgen te zijn.
     Dit mede om vervreemding te voorkomen.

18.De schepen moeten te allen tijde verplaatst kunnen worden hetgeen betekent dat er
     nooit losse materialen aanwezig mogen zijn onder uw schip tijdens uw afwezigheid.

19.Het is verboden op uw schip te overnachten in de overdekte winterberging.

20.Nadat u gestopt bent met uw werkzaamheden dient u voor het verlaten van het 
     terrein of de loods deze schoon achter te laten en het afval op de daarvoor bestemde
     plaatsen te deponeren.

21.Voorwaarden betreffende het schuren en verven in de werkhallen is als volgt bepaald.               
     Schuren is toegestaan in de even-weken en verven in de oneven-weken. Een week 
     loopt van maandag t/m zondag. Dit om overlast te voorkomen tijdens  
     verfwerkzaamheden.

22.Toegang tot de werkhallen geldt van maandag t/m zondag 9.00 tot 18.00 uur. 

23.Bij twijfel adviseren wij u ons te raadplegen over elke kwestie. We maken u erop
     attent dat wij voortdurend zullen gaan controleren of bovenstaande voorschriften
     nageleefd worden. In voorkomende gevallen zullen wij u aansprakelijk stellen voor
     nalatigheden of overtredingen van de voorschriften.
     Tenslotte is een schone, veilige en milieubewuste haven uw belang. 
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