HUISHOUDELIJK REGLEMENT
JACHTHAVEN ’T RABOES
ONDERHOUDS- EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN
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Bij onderhoud en reparatie van vaartuigen of onderdelen daarvan
moet verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater worden
voorkomen.
Het wassen van een vaartuig boven water mag alleen met schoon
water. Er mag geen gebruik worden gemaakt van schoonmaakreinigingsmiddelen.
Het wassen van een vaartuig met een hogedrukspuit mag alleen
plaatsvinden boven de betonnen wasplaats.
Werkzaamheden aan de scheepsmotor mogen alleen binnen in het
schip plaatsvinden.
Werkzaamheden aan de buitenkant van de romp mogen alleen op
de wal plaatsvinden.
Verfwerkzaamheden, aanbrengen van anti-fouling, schoonmaakwerkzaamheden e.d. mogen alleen plaatsvinden boven een
vloeistofkerende voorziening. De voorziening mag bestaan uit een
zeil van stevig en vloeistofdicht materiaal. Het zeil dient voldoende
groot te zijn en windvast neergelegd.
Bij het schuren van vaartuigen moet het afvalmateriaal worden
opgevangen en moeten (bij winderige omstandigheden) maatregelen worden genomen om verwaaien tegen te gaan.
Machinaal schuren mag alleen met een mechanische stof-afzuiging
waarbij het vrijkomende schuurstof in een stofzak wordt
opgevangen.
Er mogen geen las- en slijpwerkzaamheden t.b.v. metaalwerken
plaatsvinden in of rond de haven.
Verfwerkzaamheden mogen alleen met de kwast of roller plaatsvinden (dus niet met een verfpistool).
Bij werkzaamheden met brandgevaarlijke stoffen mag niet worden
gerookt of open vuur aanwezig zijn.
Gemorste schadelijke stoffen of vloeistoffen moeten onmiddellijk
worden opgeruimd. Hiertoe moet voldoende absorptiemateriaal
aanwezig zijn. Verontreinigd absorptiemateriaal moet worden
afgevoerd als gevaarlijk afval.
Na de werkzaamheden moeten de gebruikte materialen (verf,
schoonmaakmiddelen e.d.) worden opgeruimd.
Buiten het onmiddellijk gebruik dienen vaten, blikken, emmers e.d.
met milieugevaarlijke vloeistoffen te zijn afgesloten.
Er dienen geen geluidsveroorzakende mechanische werkzaamheden op zondag gedaan te worden.

OVERIG
• Het is verboden om stoffen in/op de bodem en het oppervlaktewater te brengen of te lozen. Dit geldt zowel voor brandstoffen,
olie, vet, bilgewater, verven, reinigingsmiddelen e.d. als ook voor
huishoudelijk afval, de inhoud van (chemische) toiletten en
andere stoffen die de bodem of het oppervlaktewater kunnen
verontreinigen.
• Het is verboden de elektra-aansluiting te gebruiken voor
verwarming.
• Tussen 1 november en 1 april mag er alleen overnacht worden
op de boot met schriftelijke toestemming van de verhuurder.
• Calamiteiten dienen te worden gemeld aan de havenmeester:
tel: 06 – 55 34 24 01.
• Indien er sprake is van waterverontreiniging dient bovendien
direct contact opgenomen te worden met het Waterschap Vallei
en Eem, tel: 033 – 541 58 83.
• Bij het opladen van accu’s dient voldoende te worden
geventileerd en mag niet worden gerookt of open vuur aanwezig
zijn.
• Het vullen van brandstofreservoirs moet zoveel mogelijk worden
voorkomen. Als dit wel plaatsvindt moeten de nodige
voorzorgsmaatregelen worden genomen om brand en
verontreiniging van bodem of oppervlaktewater te voorkomen,
zoals:
- niet roken en geen open vuur in de nabije omgeving;
- gebruik maken van een trechter;
- niet afvullen van het reservoir.
• De buitenboord motor dient in de wintermaanden van de boot,
in het water en op de wal, afgehaald te zijn.
• Het is niet toegestaan om bouwzeil als afdekking te gebruiken
op de boot zowel op de wal als in het water.
• Honden zijn toegestaan mits deze zijn aangelijnd, direct aan
boord worden gebracht en uitgelaten worden buiten de poort.
• In de winterperiode, van 1 november tot 1 april, worden alle
overbodige lijnen, fietsen en andere materialen die niet in of om
de haven horen verwijderd. We vragen u op te letten dat al uw
materialen 1 november opgeruimd zijn.
• Het is verboden muziek te draaien/ radio te luisteren of op een
andere manier lawaai te maken.
• Het is niet toegestaan de boot te verhuren aan derden met als
doel deze huurders in de boot te laten overnachten in de haven.
Eemnes, 04-08-2016

AFVALSTOFFEN
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•
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De gevaarlijke afvalstoffen moeten worden geplaatst in de daarvoor
bestemde lekbakken.
De verpakking van de gevaarlijke afvalstoffen moet lekdicht zijn en
afgesloten.
Gemorste gevaarlijke afvalstoffen dienen onmiddellijk te worden
opgeruimd met het aanwezige absorptiemateriaal. De havenmeester dient hiervan op de hoogte te worden gebracht.
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