REGLEMENT WINTERBERGING GERELATEERD AAN HET HAVEN REGLEMENT.
ALGEMEEN (natte en droge berging)



















Gebruik van de winterberging staat alleen open voor diegenen die over minimaal een w.a. verzekering
beschikken voor hun boot.
Draag er zorg voor dat U voor noodgevallen bereikbaar bent.
De Maastrichtsche Watersportclub MWC draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schades gedurende de stalling en/of het transport. Evenmin voor het zoek raken van eigendommen.
Alle door of vanwege het bestuur gegeven aanwijzingen dienen onverwijld opgevolgd te worden.
Tijdens het in en uit het water hijsen van de boten dient U zich te allen tijde buiten het bereik van de
kraan te bevinden. Dit geldt ook voor Uw verwanten of bezoekers. Op het terrein en de steigers dient
u alle ruimte te bieden aan hen die belast zijn met de werkzaamheden en dient U de vluchtwegen vrij
te houden.
Alle toegangen en poorten dienen ook tijdens verblijf op of bij de boot gesloten te blijven.
Het is niet toegestaan brandstoffen of anderszins brandbare stoffen in Uw boot op te slaan tijdens de
winterberging.
Afval, en met name chemisch en/of anderszins verontreinigd materiaal, dient door U zelf afgevoerd te
worden. De op het terrein aanwezige afvalcontainer is alléén bestemd voor restafval.
Controleer regelmatig de bevestiging en verankering van Uw boot c.q. de ondersteuning. Er is geen
toezicht en in geval van veranderende waterstand c.q. weersomstandigheden dient U zelf de nodige
maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan Uw eigendom, maar ook aan de eigendommen
van MWC en aan de eigendommen van medegebruikers van de winterberging.
Masten kunnen in de botenloods worden opgeslagen, mits kort tegen de balken gebonden, met langs
gebonden zalingen en voorzien van naam- en adreslabel.
Het gebruik van elektriciteit voor verwarmingsdoeleinden is niet toegestaan. Het overige gebruik van
elektriciteit dient waar mogelijk beperkt te blijven. Buiten Uw aanwezigheid dient U schriftelijke toestemming te hebben van de Haven Commissaris voor het ingestoken laten van uw stekker. Zonder die
toestemming wordt de stekker uitgetrokken.
Alle handelingen waarbij de mogelijkheid bestaat dat olie, verf en/of andere milieu belastende stoffen
in het water of op of in het terrein kunnen komen zijn verboden.
Bij het constateren van veroorzaken van bodemvervuiling zal de booteigenaar aansprakelijk gesteld
worden voor (toekomstige) kosten.
Het gebruik van afdekzeilen in de kleur oranje is niet toegestaan.
Groene zeilen verdienen de voorkeur.
Het niet opvolgen van reglementen en aanwijzingen zal onvoorwaardelijk leiden tot uitsluiting van
deelname aan een volgende winterberging en een terreinverbod met onmiddellijke ingang.
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Indien de eigenaar of diens representant niet aanwezig is wordt de boot niet gehesen.
Zorg ervoor dat de bok van te voren goed afgesteld is, dit voorkomt lange wachttijden tijdens het hijsen.
Zorg voor een goede en deugdelijke ondersteuning, passend voor Uw boot en waarborg hem dusdanig
dat geen gevaarlijke situatie kan ontstaan. Volg aanwijzingen m.b.t. de ondersteuning onverwijld op.
Bij een ondeugdelijke ondersteuning kan alsnog toegang tot de winterberging geweigerd worden en
wordt de boot terug in het water gelegd. Indien door de constructie van de boot speciale handelingen
nodig zijn voor hijsen, transport en stalling, dient U deze vooraf kenbaar te maken.
MWC voorziet in grondzeilen voor onder de bokken/trailers. Het is verplicht hiervan gebruik te maken
ter voorkoming van aantasting van de bodem. Alle verontreinigingen dienen onverwijld afgevoerd te
worden op geëigende wijze.










Bij werkzaamheden dient bovendien gebruik gemaakt te worden van een kluszeil dat direct onder de
werkzaamheden geplaatst is en dat dagelijks na afloop van de werkzaamheden schoongemaakt en opgeruimd wordt.
Het nat reinigen (op welke manier dan ook) van het onderwaterschip is niet toegestaan.
Delen boven de waterlijn mogen met een vochtige doek afgenomen worden. Hierbij mag er geen water langs de romp aflopen over het onderwaterschip. Afspoelen is niet toegestaan.
Lassen en slijpen zijn niet toegestaan.
Schuurwerkzaamheden zijn alleen toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van apparatuur met
goede stofafzuiging die door MWC beschikbaar gesteld wordt. Gebruik alleen na inschrijving in het
bijbehorend logboek. Gebruikers van de winterberging dienen het gebruik van de afgezogen apparatuur onderling af te stemmen.
Het aanbrengen van teer(vervangende) producten op het onderwaterschip is niet toegestaan.
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Boten mogen in geen geval met sloten aan de steigers worden bevestigd. Zij dienen te allen tijde onmiddellijk verplaatst te kunnen worden.
Het is niet toegestaan in de haven machinale bewerkingen aan Uw boot uit te voeren zonder daarvoor
schriftelijke toestemming te hebben van de Haven Commissaris.

