Huisregels en algemene voorwaarden Jachtwerf Pampus
- De toegang tot de jachtwerf is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich eerst te melden
bij de havenmeester en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids-en
calamiteitenvoorschriften ter plaatse.
- Op de jachtwerf is niet toegestaan: met gehesen zeilen of met onveilige of voor anderen hinderlijke
snelheid in de haven te varen. – op het terrein open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te
gebruiken. – in de haven zwemmen of te duiken.
- De havenmeester is 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, tenzij een ander het
gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming.
Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten
De verwarming te gebruiken zonder direct toezicht
Accu’s op te laden zonder direct toezicht
Het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht
Werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten
Vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren
Te roken in de loods of winkel of bij de milieucontainer.
Alleen voor bepaalde werkzaamheden onder de 5 kan de havenmeester tijdelijk vrijstelling
verlenen. Echter, brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken
met open vuur in het algemeen, zijn te allen tijde verboden. Een eigen risico van € 30.000,per aanspraak is van toepassing indien de schade (mede) het gevolg is van het niet
hanteren/nakomen van de in dit artikel omschreven bepalingen.

- De sleutel van de haven is verboden om aan derde mee te geven. - Honden gaarne aan de lijn en
uitlaten buiten het terrein.
- Het laten draaien van de motor op de wal is niet toegestaan.
Milieuvoorschriften:
1. Het is verboden om afval van olie of andere chemische middelen in het water of op de wal te
lozen
2. U kunt chemische afval kwijt daar in de bestemde container, dit moet ten alle tijden vermeld
worden bij de havenmeester.
3. Bij werkzaamheden aan uw boot waar stoffen en vloeistoffen vrij kunnen komen, moeten
worden opgevangen met een bodem beschermende voorziening.
4. Verblikken of dergelijke mogen niet onder de boot bewaard worden.
5. Bij het schuren van de boot bent u verplicht een stofzak te gebruiken.
6. U mag uw boot niet schoonmaken met stromend leidingwater.
7. Geen verfkwasten, teerspullen schoonmaken in de wasbak bij het toiletgebouw
8. Als u uit gewerkt bent u verplicht de stekker uit het stopcontact te halen.
9. Teren en koperhoudende antifoullingen (meer dan mag volgens de Nederlandse wet) mogen
niet meer worden gebruikt en mogen ook niet ten alle tijden worden aangebracht in onze
haven, blikken zonder etiket worden niet geaccepteerd.

Bij het niet hanteren van deze milieumaatregelen staan fikse boetes op die door de gemeente
Amsterdam wordt uitgeschreven en gecontroleerd

•
•
•
•

- Houdt u rekening met dat er bij storm en regen uw boot beschadig kan raken (water in het
zeil of de touwen niet meer goed vast etc.) dit is uw eigen verantwoordelijkheid.
- Als u van plan bent uw boot te verkopen bent u verplicht dit aan de havenmeester te
vermelden. Er gelden bepaalde regels voor het verkopen van uw boot.
- Uw auto kunt u plaatsen op het parkeerterrein, alleen voor het laden en lossen mag u de
auto even op het terrein plaatsen graag even melden bij de havenmeester.
- Zorg ervoor dat uw bezit goed is verzekerd.
Betalingen en voorwaarden

•
•
•
•
•
•

- De facturen voor de zomer en de winterstalling dienen 1 maand voor het ingaan van het
seizoen betaald te zijn.
- Wanneer u zich aanmeldt voor een stallingplek, is uw plek pas definitief gereserveerd als
uw 25% van de factuur is voldaan.
- U kunt uw stalling plek opzeggen met 1 maand opzegtermijn voor het seizoen weer
begint.
- Wij verhuren seizoen plekken van een half jaar gaat u eerder weg met de boot dan kunt u
geen stalling kosten retour ontvangen.
- Heeft u eenmaal een reservering gedaan en het seizoen is al begonnen en u blijkt toch niet
te komen met de boot dan bent u ten alle tijden gebonden om de factuur te betalen.
- Mocht er geen betaling worden gedaan dan schakelen wij Rechtnet Advocaten bureau in
voor incasso.

