
 

De bovenstaande regels hebben als  doel de gang van zaken rond de stalling zo goed mogelijk te regelen en uw eigendommen te 

beschermen, want uw schip is ook onze zorg! 

Werfreglement stalling 2022/2023 
 

Behoudens onderstaande regels zijn op de stalling van toepassing de NJI voorwaarden voor winterberging en ligplaatsverhuur gedeponeerd bij de Griffie 
van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 29 april 2016 onder nummer 98/2016. Deze worden aan u verschaft en liggen ter inzage op ons kantoor. 
 

Openingstijden van de stalling:    maandag t/m vrijdag 08.00-20.00 (tussen 1 oktober tot 1 maart tot 18.00) 
 zaterdag en zondag   10.00-18.00 
 feestdagen                  gesloten 
   
Indien tijdens bovenstaande tijden de stalling gesloten is kunt u de sleutel verkrijgen in de winkel of bij de woning op Veerdijk 103A  (naast de 
winkeldeur). Op de beide hallen bevindt zich een code slot, de code is te verkrijgen bij de directie en zijn/haar personeel. De code van de sloten mag 
niet aan derden worden afgegeven. 

 
Artikel 1 Dit werfreglement geldt voor de gehele werf, de haven, de 
bijbehorende (parkeer- en stalling-) terreinen en de zich aldaar bevindende 
gebouwen. Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode 
waarin het vaartuig op de wal staat of is afgemeerd met het oogmerk deze 
gedurende langere tijd buiten gebruik te houden. Onder directie en/of 
plaatsvervanger wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks 
toezicht op de werf. 
 
Artikel 2 De toegang tot de werf is verboden voor onbevoegden. Bezoekers 
dienen zich te melden bij de directie of zijn/haar personeel. Een ieder die 
zich op de werf bevindt, dient de aanwijzingen van de directie of zijn/haar 
personeel op te volgen.  
 
Artikel 3 Hijsen, transport en verblijf van de schepen is voor rekening en 
risico van de eigenaar van de boot. De boot en alle overige objecten dienen 
Allrisk of WA Casco verzekerd te zijn. U dient een kopie van het polisblad 
mee te sturen met de aanvraag voor de stalling. De directie is niet 
aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak aan 
personen of goederen toegebracht of diefstal van enig goed.  
 
Artikel 4 Tijdens de stalling: 
1)   moeten gasflessen en losse brandstoftanks/jerrycans verwijderd zijn 

uit uw boot, in verband met brand- en explosiegevaar 
2) moeten vaste benzinetanks leeg en ontlucht zijn, in verband met 

brand- en explosiegevaar 
3) moeten overige lichtontvlambare stoffen zoals petroleum en kerosine 

verwijderd zijn uit uw boot, in verband met brand- en explosiegevaar 
4) moeten accupolen losgekoppeld zijn  
5) is het niet toegestaan om te parkeren op het stallingterrein. Auto’s 

dienen geparkeerd te worden op de parkeerterreinen. Het is verboden 
uw auto voor de toegangshekken te plaatsen. 

6) verwachten wij van een ieder die zich op de jachtwerf bevindt, dat 
hij/zij de veiligheid in acht neemt en dient hij/zij te voorkomen dat 
men door zijn/haar gedrag aanstoot geeft 

 
Artikel 5 Tenzij hiervoor van de directie en/of plaatsvervanger 
uitdrukkelijke toestemming is verkregen, is het op de werf/haven, op 
straffe van een eventuele ontzegging van de toegang door de directie en/of 
plaatsvervanger, verboden om: 
1) hinder te veroorzaken 
2) werkzaamheden aan, in of op de boot te laten verrichten door derden  
3) open vuur te gebruiken of te barbecueën 
4) gebruik te maken van (elektrische) kachels en föhns (ook geen 

boordkachels) 
5) accu’s (in vaartuig) op te laden zonder direct toezicht 
6) steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen 
7) de boot af te dekken met bouwzeilen. Bootzeilen en dergelijke mogen 

niet met touwen aan de bok worden gebonden 
8) motoren te laten draaien, anders dan om het vaartuig te verplaatsen 
9) (huis-)dieren mee te nemen in de hallen of op het terrein 
10) te roken in de hallen en/of gebouwen en ruimten op de werf 
11) vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren  
12) eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten 
13) met gehesen zeilen of met een onveilige snelheid, dan wel te hard, te 

varen 

14) het vaartuig niet netjes af te meren of in onverzorgde staat te laten 
15) in het gestalde vaartuig te overnachten, dan wel het gestalde vaartuig 

als verblijfplaats te kiezen 
16) het vaartuig of de lig- of stallingsplaats tot voorwerp van commerciële 

activiteit te maken. Hier valt ook de verkoop dan wel aanprijzingen 
hiertoe van het vaartuig en/of toebehoren onder 
 

Artikel 6 Het is op straffe van een mogelijk weigering toegelaten te worden 
tot de werf/haven verboden om: 
1) brandgevaarlijke werkzaamheden uit te voeren zoals lassen, slijpen, 

naaldhameren, afbramen, branden en werken met open vuur 
2) werkzaamheden te verrichten welke stof, slijpsel en/of geluidsoverlast 

veroorzaken. Schuren is alleen toegestaan met een goede stofzuiger 
afzuiging en niet met een stofzakje. 

3) het is niet toegestaan om walstroom te gebruiken indien u niet 
aanwezig bent. Bij vertrek dienen de stekkers uit de stopcontacten te 
zijn verwijderd en dient de verlichting bij verlaten van de hal uitgezet 
te worden. 

4) tijdens de werkzaamheden is men verplicht een zeil onder de boot te 
leggen en vuil en stof dat vrijkomt bij de werkzaamheden aan het 
einde van de dag op te ruimen. Ladders moeten aan de binnenkant 
van de bok of onder de boot opgeslagen worden.  

5) Het is verboden om op zondag machines te gebruiken, dit in verband 
met geluidsoverlast. Tevens beschouwen we deze dag als 
‘schilderdag’. 

 
Artikel 7 Afval dient gescheiden te worden en kan gedeponeerd worden in 
de daarvoor bestemde depots. Bij de ingang van de hallen en de werkplaats 
staan rolcontainers voor vuilniszakken met klein stof, verfafval of gewoon 
afval. Bij de werkplaats staat tevens een ijzercontainer voor ijzerafval. Al 
het overige afval (hout, matrassen, tapijt, elektravoorwerpen, puinafval 
etc.) moet door u zelf afgevoerd worden. 
Op straffe van een ontzegging van de toegang door de directie en/of 
plaatsvervanger, een vergoedingsplicht van de verwijderings-
/schoonmaakkosten van de veroorzaakte verontreiniging, 
vergoedingsplicht van een bekeuring voor de veroorzaakte verontreiniging 
is het verboden om: 
1) bilgewater, olie, vet, koelvloeistof, huishoudelijk afval, afvalwater van 

toiletten of ander chemisch afval in wasbakken of in afvoeren of 
putten op het terrein of in de hallen te lozen 

2) vaartuigen schoon te maken/af te spuiten met drinkwater, stoom 
en/of niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen, dit mag 
alleen op de daarvoor bestemde afspuitplaats 

3) om op het terrein kwasten uit te smeren op vloeren en muren of te 
reinigen in de wasbakken 
 

Artikel 8 De directie en/of plaatsvervanger heeft het recht de 
stroomvoorziening van het terrein, de hallen en/of werkplaatsen af te 
sluiten, de toegang tot bepaalde plaatsen te beperken en, indien nodig, het 
vaartuig te verplaatsen. 
 
Artikel 9  Behoudens grove schuld of opzet van de directie en/of 
plaatsvervanger, is de directie en/of plaatsvervanger niet aansprakelijk voor 
enige schade.


