
 

Piet Kuiperlaan 53 1525 PK West Knollendam 075-6287934  

Inleveren bij: administratie.zmb@zzv-watersport.nl  of Havenmeester.zmb@zzv-watersport.nl 

 

AANVRAAG LAS-, SLIJP- OF (OPEN) VUUR- WERKZAAMHEDEN 

 

Naam: ………………………………………………………….  Bootnaam:    ………………………………………………………….                       

 

Bovenstaand lid geeft aan las- slijpwerkzaamheden te willen uitvoeren aan zijn boot/schip.   

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 

Verwachte periode van uitvoering las/slijpwerkzaamheden van …. -…. -202… tot ….-…. -202… 

Het ZZV afdelingsbestuur ZMB geeft u hierbij toestemming deze werkzaamheden uit te (doen) 
voeren, echter onder de strikte navolgende voorwaarden:   

➢ Wanneer u wilt aanvangen met lassen/slijpen/ (open) vuur werkzaamheden dient u, van te voren,       
de havenmeester in kennis te stellen  wanneer u precies aan de slag gaat.   

➢ U bent verplicht voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen zodat omliggende schepen geen          
schade of hinder van uw werkzaamheden kunnen ondervinden.   

➢ U dient te allen tijde voor voldoende afscherming  en benodigde brandbestrijding middelen te 
zorgen.   

➢ Uw werkplek schoon en bij vertrek van de jachthaven opgeruimd achter te laten.   

Ten overvoede wijzen wij u op het havenreglement, met speciale aandacht voor het reglement 
winterstalling   

(zie www.zzv-watersport.nl )  

Handtekeningen:  Aanvrager:   Havenmeester:     Bestuurslid:  

 

Datum:…………- ……………- 20 …………  

 

Dit formulier is alleen geldig wanneer het volledig is ingevuld en ondertekend is.  



  

Bijzondere aanwijzingen behorend bij Toestemming Las-, Slijp- of (Open) vuur- werkzaamheden  

Onderstaande aandachtspunten zijn van toepassing op Las-, Slijp- of (Open) vuur- werkzaamheden 
op het jachthaven complex  

Westknollendam van de Zaanlandschezeil Vereeniging.  Tot (open) vuur werkzaamheden behoren 
alle werkzaamheden waarbij gas of elektriciteit wordt gebruikt om onderdelen van schepen of 
toebehoren te verwarmen of te bewerken, waaronder inbegrepen verwarmen van schroeven, 
roeren, assen en soortgelijke onderdelen teneinde deze los te krijgen of te verwijderen.   

Voor gedetailleerde informatie zie het Havenreglement en Reglement winterstalling  

(zie www.zzv-watersport.nl )   

Denk om: Doe uw werkzaamheden veilig of doe ze niet  

Ø Zorg voorafgaand aan werkzaamheden voor Brandblusmiddelen en Voldoende Afscherming;  
Ø Volg aanwijzingen van havenmeester en/of bestuursleden op;  
Ø Voorkom hinder voor uw buren (overleg zo nodig vooraf);  
Ø Geen Gas aan boord, in het bijzonder niet tijdens slijp- laswerkzaamheden aan uw schip;  
Ø Gebruik uitsluitend goedgekeurde gereedschappen en goede elektrische kabels;  
Ø Voor laswerkzaamheden is een speciale zwerfkast geplaatst in de nabijheid van de lashoek;  
Ø Voer geen aanpassingen uit in de installaties van de ZZV; Neem bij problemen contact op met 

de havenmeester.  
Ø Voorkom ongevallen en calamiteiten; gebeurt er ondanks uw zorgvuldigheid toch iets, volg 

de alarmerings- en meldinstructies zoals u die in de hal van de sanitaire ruimte vindt.  Hier 
bevinden zich ook verbandmiddelen en een AED.  

Ø De eigenaar/lid van het schip, waaraan deze werkzaamheden worden uitgevoerd, blijft zelf 
volledig aansprakelijk voor eventueel ontstane schade aan eigendommen van anderen.  

Ø Overtreding van de reglementen kan leiden tot het intrekken van de toestemming, stil leggen 
van de werkzaamheden en verwijdering van de jachthaven resp. beëindiging van 
lidmaatschap van de ZZV. Belangrijke onderwerpen uit het winterstallingsreglement 
Werkzaamheden en het milieu   

Ø Bij werkzaamheden waarbij schuur-, schraap- of stof- dan wel verfresten vrijkomen dient de 
bodem te worden afgedekt met een beschermend zeil van voldoende afmetingen en sterkte. 
Iedere dag dienen afvalstoffen op het grondzeil te worden opgeruimd in de daarvoor 
bestemde containers.  

Ø Het reinigen van het onderwaterschip met een roterende borstel/straler zoals Perago e.d. is 
niet toegestaan.  

 

        


