‘Bij Klaas’ – KVK 78264189
Huishoudelijk reglement voor het bedrijfsterrein, incl daar bevindende gebouwen, werkplaats, haven,
ligplaatsen en parkeerplaats. Locatie: Hoofdstraat 60 te Warten

U bent van harte welkom! Deze regels graag in acht nemen.
Artikel 1 –
1.
2.
3.

Een ieder die zich op het bedrijfsterrein bevindt, dient de aanwijizingen van de eigenaar of de
beheerder op te volgen.
Parkeer auto’s in daarvoor bestemde parkeerruimte.
Veroorzaak geen geluidsoverlast, ruim uw materialen op voor vertrek van het bedrijfsterrein.

Artikel 2 – Schade
1.

2.
3.

De huurder (consument/contractant) van zowel stallingsplaats als (bedrijfs)ruimte is aansprakelijk
voor alle schade van welke aard dan ook, aan personen of andere zaken welke door toedoen van
nalatigheid van hemzelf wordt veroozaakt.
‘Bij Klaas’ is niet aansprakelijk voor brandschade of vermissing van uw uitrusting en/of onderdelen
Het schip dient tenminste WA en tegen brand verzekerd te zijn en blijft voor rekening en risco van de
huurder (consument/contractant).

Artikel 3 – Onderhoud/Winterklaar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Er mogen geen gasflessen en andere brandgevaarlijke vloeistoffen aan boord achter blijven.
Het aansluiten van walstroom mag na toestemming van de werf. (alleen voor opladen van uw accu)
Onderhoudswerkzaamheden in/rondom de boot zijn toegestaan mits niet uitgevoerd door derden of
andere firma’s zonder toestemming van de werf.
Bij het behandelen van uw onderwaterschip dient u een dekkleed onder de boot te leggen.
Voor groot onderhoud (o.a. boot schuren of krabben) dient u de boot op een “doe het zelf plaats” te
hebben.
Het is niet toegestaan las, slijp en andere brandgevaarlijke werkzaamheden uit te voeren, het
stophout te verwijderen en electrische kachtels of luchtjagers te gebruiken.

Artikel 4 – Afval
1.
2.
3.

U dient zelf zorg te dragen voor het afvoeren van afval inclusief chemisch afval
Elke overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd.
Bij een schriftelijk overeenkomst moet de ondernemer altijd een afschrift aan de consument geven.

Artikel 5 – Betreden bedrijfsterrein
1.

Maak van te voren een afspraak met eigenaar of de beheerder wanneer u het terrein of de gebouwen
wilt betreden, dan zorgen wij dat u bij uw vaartuig/bedrijfsruimte kunt.

<<De Algemene voorwaarden zijn altijd leidend>>
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