
WERF REGLEMENT 

 
Ordemaatregelen. 

 

art. 1 Het is verboden terreinen, werf, opstallen of aangrenzend water te verontreinigen. 

 

art. 2 Ieder lid is verplicht, bij het betreden of verlaten van deze terreinen, werf of 

opstallen, de toegangsdeuren of hekken te sluiten tenzij een verenigings 

functionaris daarvoor zorgt. Het lid is verantwoordelijk voor zijn huisgenoten, 

gasten of helpers. 

 

art. 3 Tussen 1 oktober en 15 april d.o.v. is ieder lid verplicht medewerking te verlenen 

bij het verplaatsen van zijn schip en zonodig bij het hellingen of te water laten van 

een ander schip. Overigens is art 3 van het huishoudelijk reglement onverminderd 

van toepassing. 

 

Werkzaamheden. 
 

art. 4 Eigendommen, geleend van de vereniging, zoals gereedschappen, hulpwerktuigen 

en dergelijke, dienen na gebruik, doch in ieder geval dezelfde dag waarop zij in 

bruikleen zijn ontvangen, te worden terug bezorgd bij de aanwezige verenigings 

functionaris, die zonodig in een daarvoor bestemd boek aantekening houdt van 

bruikleen en terugbezorging. Bij zoekraken of beschadiging van het geleende is 

schade-verhaal op het aansprakelijke lid mogelijk. Voor gebruik van kostbare 

gereedschappen kan het bestuur gebruiksvergoeding of statiegeld vaststellen, dat 

aan de aanwezige functionaris onmiddellijk moet worden voldaan. 

 

art. 5 Bij gebruik van brandgevaarlijke of andere mogelijke schade toebrengende 

apparatuur dient de grootst mogelijke voorzichtigheid en de wettelijk 

voorgeschreven veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen. Wordt door 

onachtzaamheid of onvoorzichtigheid schade toegebracht aan de eigendommen 

van derden of van de vereniging, dan is de opdrachtgever of de gebruiker van de 

apparatuur hiervoor aansprakelijk.Het bestuur of de aanwezige verenigings 

functionaris kan het gebruik van dergelijke apparaten en ondeugdelijk electrisch 

gereedschap verbieden en  zonodig van de terreinen, werf of opstallen doen 

verwijderen. 

Stalling. 
 

art. 6 Op de terreinen, werf of in de opstallen van de vereniging kunnen leden tussen 1 

oktober en 15 april d.o.v. hun vaartuig stallen voor zover dit aan handelbare 

afmetingen voldoet en een nader vast te stellen gewicht niet te boven gaat. Voor 

zover plaats beschikbaar, heeft elk lid recht op stalling van één schip. Tenminste 

100 m/2 van de beschikbare ruimte blijft beschikbaar voor leden die hun schip 

willen hellingen gedurende ten hoogste twee weken voor het geven van 

onderhoud of verrichten van reparaties onder de waterlijn.  

Geweigerd kunnen worden:  

a: Vaartuigen die kennelijk 

  niet voor de watersport  

  zijn bestemd 

b:  vaartuigen die regelmatig ter beschikking van 

derden   worden gesteld 

c: vaartuigen die kennelijk een wrak zijn, zulks 

ter  beoordeling van het bestuur 

 

art. 7 Vervallen. 

 



art. 8 Helling en stallings geld wordt op de algemene ledenvergadering jaarlijks 

vastgesteld. 

 

art. 9 Wanneer een vaartuig tijdens een hellingperiode door het bestuur tot wrak of 

obstakel wordt verklaard, wordt de eigenaar per aangetekend schrijven hiervan in 

kennis gesteld. Het betreffende lid moet dan het wrak of obstakel binnen de door 

het bestuur gestelde termijn verwijderen. Wordt hieraan geen gevolg gegeven, 

dan wordt het wrak of obstakel op kosten van de eigenaar verwijderd. 



 

art. 10 Indien een lid zijn vaartuig gedurende een hellingperiode verkoopt, stelt hij 

hiervan onmiddellijk het bestuur in kennis. Als het vaartuig aan een lid is 

verkocht, dan verwerft de nieuwe eigenaar dezelfde 

rechten als de verkoper. Bij verkoop aan een niet lid kan de koper geen rechten 

op stalling doen gelden. Het bestuur zal dan handelen naar omstandigheden. Bij 

verkoop van een boot valt de stallingsplaats buiten de transactie 

 

art. 11 Bestuursleden, noch de vereniging kunnen aansprakelijk worden gesteld voor 

verlies of beschadiging van privé-eigendommen en voor persoonlijke ongevallen 

op terreinen, werf, steigers en opstallen bij de vereniging onder beheer. 

Geheel voor verantwoording van de eigenaar van het vaartuig zijn lijn en 

takelwerkzaamheden, alsmede het gebruik en deugdelijkheid van ondersteunings 

materiaal.  

Het bestuur, noch de vereniging aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid en/of 

aansprakelijkheid. 

 

art. 12 Ieder lid is verplicht bij stallen en te water laten van zijn boot op de werf 

aanwezig te zijn. Uitzonderingen worden beoordeeld door het bestuur. Bij het 

stallen dient de eigenaar zelf te zorgen voor deugdelijk ondersteuningsmateriaal 

bijv. ijzeren bokken. Bij het verlaten van de werf is men verplicht het materiaal 

weer mee te nemen. 

 

art. 13 Het toezicht op de naleving en de uitvoering van de bepalingen van dit reglement 

berust bij 

  a: Het bestuur 

  b: de werfcommissie 

 

 

IEDERE GEBRUIKER WORDT GEACHT KENNIS TE DRAGEN VAN VOORGENOEMDE 

BEPALINGEN. 

 

DIT REGLEMENT IS OP DE ALGEMENE VERGADERING  

VAN 26 MEI 1978 VASTGESTELD 


