Openingstijden berging (gelden ook voor de winterberging op de wal buiten)
1 oktober t/m 1 december
2 december t/m 1 februari
2 februari t/m 2 maart
3 maart t/m 31 maart

: ma. t/m za. van 9.00 uur tot 18.00 uur
: geheel gesloten
: ma. t/m za. van 9.00 uur tot 18.00 uur
: ma. t/m za. van 9.00 uur tot 18.00 uur
: ma. en don. van 18.00 uur tot 22.00 uur

Regels voor de winterberging
Op al onze overeenkomsten zijn de HISWA Algemene
voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen van
toepassing. Deze leveringsvoorwaarden zijn beschikbaar op onze
receptie en op verzoek sturen wij u deze graag toe.
1)
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het winterklaar maken
van uw schip. Let u er s.v.p. op dat er over de gewenste
werkzaamheden ook contact is met de desbetreffende bedrijven. Onze
loods is vorstvrij.
Het is NIET toegestaan:
2)
Aan de schepen te laten werken door anderen dan de
eigenaar zelf, tenzij anders met de directie is overeengekomen.
3)
Ondeugdelijke snoeren, lampen of ander elektrisch materiaal
te gebruiken
4)
Aan boord van schepen te koken of open vuur te gebruiken.
5)
Schepen en/of onderdelen met een verfbrander af te
branden.
6)
Autogeen- of elektrisch te lassen of te snijden.
7)
Olielampen en gaslampen voor verlichting te gebruiken.
8)
Schepen met een vluchtig-brandbaar middel schoon te
maken.
9)
Kwasten uit te strijken op muren, schotten, palen e.d.
10)
Bootmotoren in de loodsen te laten draaien.
11)
Stoppingen onder de schepen weg te halen of te
verplaatsen.
12)
Elektrische verwarmingsapparaten te gebruiken, of andere
dan een speciaal daartoe ingerichte bootverwarming te gebruiken.

13)
De vloer onder het op te knappen schip dient bij
werkzaamheden aan het onderwaterschip en huid te worden afgedekt
met plastic vellen of ander niet vloeistof doorlatend materiaal, zodat
geen oplosmiddelen, verf e.d. op de grond kan worden gemorst.
14)
Grote onderhoudswerkzaamheden zijn niet toegestaan.
15)
Bij schuurwerkzaamheden aan eigen schip dienen de
schepen direct naast het eigen schip, rondom te worden afgedekt.
16)
Schuurmachines dienen te zijn voorzien van een deugdelijke
afzuiging.
17)
Chemisch afval zoals verfblikken en afgewerkte olie dient u
zelf af te voeren.
18)
Rommel en vuil dienen elke dag te worden opgeruimd en te
worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde container.
19)
Bij vertrek dienen alle elektriciteitssnoeren uit de
stopcontacten te worden verwijderd.
20)
Wanneer een andere bootbezitter met lakwerkzaamheden
bezig is, dient schuurwerk aan eigen schip te worden uitgesteld.
21)
Werkzaamheden aan schepen die buiten staan, kunnen
alleen plaats vinden na overleg en toestemming van ons. Dit in
verband met overlast en bodemverontreiniging. Wordt door uw
toedoen de bodem vervuild, dan stellen wij u hiervoor aansprakelijk.
22)
Gasflessen, losse benzine tanken en/of andere ontplofbare
stoffen dient u te verwijderen uit de boot of caravan.

