
Watersportvereniging HET ESMEER 

Winterstallingsreglement 

 
 

1. Schade, ontstaan door wat voor oorzaak dan ook, kan niet op de vereniging verhaald 

worden. Zorg dus voor een goede verzekering, eventueel aanvullend, of informeer bij uw 

verzekeringsadviseur of schade tijdens de winterstalling op de wal gedekt is. 

 

2. Van zeilschepen dient de mast gestreken te zijn. 

 

3. Tijdens de winterstalling mogen geen gasflessen aan boord aanwezig zijn.  

 

4. Verplaats nooit een ondersteuning zonder goedkeuring van de havencommissie. Volg 

uitdrukkelijk de aanwijzingen op van de personen die bekend zijn met het materiaal. 

Voorkomen is beter dan genezen. 

 

5. Overleg met uw 'buren' wat uw plannen zijn. 

 

6. Bescherm uw buurschepen wanneer u werkzaamheden gaat uitvoeren aan uw schip zoals 

lassen, branden, schuren, slijpen e.d. door gebruik te maken van een dekkleed, of 

verplaats de boot, in overleg met de havencommissie, naar een locatie waar geen schade 

aan buurschepen kan worden toegebracht.  

 

7. De werkzaamheden, genoemd onder punt 6 mogen worden uitgevoerd tot uiterlijk 5 

weken voor de tewaterlating. 

 

8. Indien u werkzaamheden gaat beginnen die belastend zijn voor het milieu, of die 

eventueel vervuiling veroorzaken van het parkeerterrein, dient u  gebruik te maken van 

dekkleden, e.d. 

 

9. Laat uw plaats, tijdens en na de winterstalling, schoon achter (zie het havenreglement). 

 

10. Diegene die werkzaamheden verricht aan het schip is tevens verantwoordelijk voor de afvoer 

van afval, zoals verfblikken, schuurpapier, e.d. Gelieve dit niet achter te laten. 

 

11. Het is verboden tijdens de winterstalling elektra te gebruiken voor het verwarmen van uw 

boot. De havenmeester zal hier uitermate goed op letten, en zonodig maatregelen nemen.  

 

12.  Het is verboden om uw auto tijdens het werken aan de boot op het stallinggedeelte te laten 

staan, dus na het uit of inladen direct verplaatsen naar het grote parkeerterrein. 

 

13.  Indien deze regels niet worden opgevolgd, wordt u voor volgende jaren uitgesloten van de 

mogelijkheid van winterstalling op de parkeerplaats. 

 

14.   Heeft u vragen die hier niet beantwoord worden, richt u zich dan tot het bestuur. 

 

 


