1. Het is jachteigenaars toegestaan zelf hun schepen op te knappen, maar denk om de boot van
uw buren (verf, olie, schuren, etc.). Indien het onderhoud door derden (familie, monteur,
schilder etc.) wordt verricht, dient u ons vooraf te informeren wanneer de werkzaamheden
worden uitgevoerd.
2. Slijp- en/of laswerkzaamheden zijn niet toegestaan.
3. Het is u toegestaan uw boot te schuren, uitsluitend met mechanische stofafzuiging.
4. Na het werken aan uw boot dient u de stallingsplaats netjes achter te laten: spullen in de boot
plaatsen en zelf aanvegen. Indien dit niet wordt opgevolgd, dan behouden wij ons het recht
voor de werkzaamheden te verbieden en de spullen die buiten uw boot geplaatst zijn te
verwijderen.
5. Afgewerkte olie, koelvloeistof, afgedankte accu’s e.d. dient u zelf af te voeren.
6. Huishoudelijk afval kunt u in dichtgebonden zakken deponeren in onze containers. Overig afval
en afgewerkt bouwmateriaal dient u zelf af te voeren.
7. Het is niet toegestaan de gestalde schepen, stoppingen en vaten eigenhandig te verplaatsen.
8. Het is het niet toegestaan om de (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht
9. Het is het niet toegestaan om accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht.
10. Het is niet toegestaan om het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct
toezicht.
11. Het is niet toegestaan vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren.
12. Het is verboden te roken in de loods.
13. Het is niet toegestaan om werkzaamheden te verrichten na 21.00 uur.
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14. U dient zelf zorg te dragen voor deugdelijk werkmaterieel zoals ladders etc.
15. Gelieve geen overlast te veroorzaken met harde radio e.d.
16. Na het verlaten van de loods verzoeken wij u de verlichting uit te doen.
17. Eenieder die zich op Recreatiepark Aalsmeer bevindt, dient de aanwijzingen van de
havenmeester werfbaas of zijn/haar personeel op te volgen. Overtredingen van het reglement
geeft de havenmeester/de werfbaas het recht de overtreder de toegang tot recreatiepark
Aalsmeer te ontzeggen.
18. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan personen
of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed.
19. Uw boot dient tenminste WA- verzekerd te zijn. Recreatiepark Aalsmeer is gerechtigd het
document aan u te vragen. U kunt uw boot, watersportuitrusting ed. verzekeren via Verbeek
Advies, Uiterweg 317, 1431 AJ Aalsmeer, tel (0297) 327272, email: info@verbeekadvies.nl

