
 

WERFREGLEMENT:  

Dit reglement geldt voor iedereen die zich op het terrein, bestaande uit de haven, de werf, het 

bijbehorende(parkeer-)terrein en alle gebouwen op dit terrein, bevindt, om een optimale veiligheid 

voor mens, dier en milieu te waarborgen. Los van concrete aanwijzingen van de werfbaas dient u het 

volgende in acht te nemen: 

 Rust, orde en veiligheid 

 Tenzij hiervoor van de werfbaas uitdrukkelijke toestemming is verkregen, is het op de werf, op 

straffe van een ontzegging van de toegang door de werfbaas, verboden om: 

1. hinder te veroorzaken; 

2. (huis-)dieren los te laten lopen; 

3. een andere ligplaats te kiezen dan is aangewezen; 

4. in het gestalde vaartuig te overnachten, dan wel het gestalde vaartuig als verblijfplaats te kiezen.  

 Verontreiniging  

Op straffe van een ontzegging van de toegang door de werfbaas, of een vergoedingsplicht van de 

verwijdering-/schoonmaakkosten van de veroorzaakte verontreiniging, is het verboden om: 

1. uit het boordtoilet afkomstige afvalstoffen in het water te lozen; 

2. de jachtwerf te verontreinigen met milieuverontreinigende stoffen, zoals olie, bilge water, vet, 

huishoudelijk afval en uitwerpselen van dieren. 

 Tijdens de berging of ligplaats 

 Het is op straffe van een weigering toegelaten te worden tot de jachtwerf,  verboden om: 

1. brandgevaarlijke werkzaamheden uit te voeren zoals lassen, slijpen, branden en werken met open 

vuur. Uitsluitend met schriftelijke toestemming van werfbaas is het toegestaan gasflessen en losse 

brandstoftanks aan boord achter te laten. 

2. steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen; 

3. vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren; 

4. accu's (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht. 

5. het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht.  

6. werkzaamheden aan in of op het vaartuig te (laten) verrichten, behoudens uitdrukkelijke 

toestemming van de werfbaas. 

  



 

 

Voor de (winter)stalling geldt aanvullend: men mag aan boord geen ( licht)ontvlambare stoffen zoals 

gas, benzine, petroleum en kerosine hebben en geen accu’s aangekoppeld laten. De hoeveelheid 

brandstof in de vaste brandstoftank ten behoeve van de hoofdaandrijving dient zo beperkt mogelijk 

te zijn. De werfbaas heeft het recht de stroomvoorziening van de loodsen en/of werkplaatsen af te 

sluiten, de toegang tot bepaalde plaatsen te beperken en, indien nodig, het vaartuig te verplaatsen.  

Aansprakelijkheid 

Behoudens grove schuld of opzet van de jachtwerf of diens leidinggevende(n), is de werf niet 

aansprakelijk voor enige schade. 


