
r  h  e  b  e  r  g  e  n      m  u  l  t  i  h  u  l  l      y  a  c  h  t  s 

 

r e g e l s    o p    w e r f t e r r e i n   ( b u i t e n ) 
 

- naast HISWA-havenreglement gelden op het werfterrein onderstaande regels: 

- neem kennis van terreinindeling, vluchtroutes en plaats blusmiddelen 

- bij parkeren doorgaande routes niet blokkeren. Tijdens verplaatsing van schepen auto’s buiten 

het hek parkeren 

- geen ladders aan bootbokken of boten bevestigen op een wijze dat dit verplaatsing van boten 

belemmerd. Indien noodzakelijk worden sloten doorgeknipt 

- houd het terrein schoon en opgeruimd 

- veroorzaak geen overlast aan andere huurders 

- open vuur is verboden op gehele terrein. Echter roken is buiten, en in de ruimte naast wc en 

douche in de witte unit  toegestaan 

- staal slijpen, machinaal schuren of borstelen en andere vonken en/of roeststof veroorzakende 

aktiviteiten zijn op het gehele terrein niet toegestaan 

- laswerkzaamheden zijn alleen toegestaan na overleg met en akkoord van Rhebergen 

- bij werkzaamheden aan het schip waarbij schraapsel, schuurstof, verf of ander vervuilend 

materiaal op de grond komt te vallen, moeten er kleden onder de werkplek/het schip worden 
gelegd. Geel/witte kleden liggen op pallet bij stophout. Deze dienen regelmatig, doch ten 

minste aan het einde van de werkdag, te worden schoongeveegd, waarbij afval in daarvoor 

bestemde afvalbakken moet worden gedeponeerd. Kleden na gebruik terugleggen op pallet 

- bij machinaal schuren buiten is stofafzuiging verplicht 

- wees zorgvuldig wat betreft veiligheid en netheid bij het werken met kunstharsen (epoxy, 

polyester en andere 2-component materialen en oplosmiddelen) en verf 

- het gebruik van een lekbak, onder pot en/of rollerbak, bij toepassen van verf, 2-component 

materialen en oplosmiddelen onder het schip is verplicht. Lekbakken staan op pallet bij 

stophout 

- geen niet-uitgeharde restanten of doeken met oplosmiddelen in afvalbakken deponeren, laat 

dezen eerst gecontroleerd uitharden, indien nodig onder water of buiten 

- aan het einde van werkdag opruimen en afval verwijderen, gereedschap en materialen 

opruimen. Ruimte onder schip leeg houden. Geen opslag onder de boot 

- afval deponeren in containers (1000 liter, groen, zwart en zink) 

- oud ijzer in linker stalen bak, non-ferro (niet roestende metalen) en kabelresten in rechter bak 

- chemisch afval gesorteerd in milieukast bij afvalcontainers 

- stroomgebruik, uitsluitend voor electrisch gereedschap via de losse zwerfkasten, tenzij anders 

is afgesproken. Gebruik voor verwarmen is niet toegestaan.  

- stekker bij vertrek van zwerfkast loskoppelen en snoer wegnemen. Stekkers die na vertrek in 

contactdoos blijven steken worden door Rhebergen daaruit verwijderd. 

- Rhebergen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan elektrische apparatuur, als 

gevolg van stroomuitval door verwijderen van stekkers of andere oorzaken 

- gebruik alleen deugdelijke, randaarde snoeren (rubber of neopreen), kabelhaspels en 

verdeeldozen, welke geschikt en gekeurd zijn voor gebruik in een werkplaatsomgeving 

 

wij rekenen op uw medewerking,                     

rhebergen multihull yachts, simon rhebergen           01/01-2004  


