
 

Piet Kuiperlaan 53 1525 PK West Knollendam 075-6287934   

Winterstalling [ 202… ] 
 
Stalling is alleen mogelijk voor ZZV-leden en mits wij in het bezit zijn van een kopie van uw 
verzekeringspolis.   

(Graag invullen in blokschrift.)  

Naam: ………………………………………………………… Tel./mobiel…………………………………………………….. 

 

 Adres: ………………………………………………………. Woonplaats: …………………………………………. 

 

Postcode: …………………………………………………   Email: ……………………………………………………… 

Gegevens van het schip:  

Bootnaam:…………………………………………………………… 

Wenst voor het winterseizoen gebruik te maken van ( * doorhalen wat niet van toepassing is ) :  

 

  [Ligplaats te water]  [Ligplaats op de wal] [Maakt gebruik van ligplaats elders] 

 

Voorkeur uithijsen: [vrijdag] [zaterdag] [zondag] [……dag] [8:00-12:00] [13:00-17:00 

 Anders:…………………………………………….. 

 Wenst [wel] [niet] (kleine) las-slijp werkzaamheden te verrichten (vul in:  

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

  

Aanvullende wensen of opmerkingen i.v.m. uit- of in-hijsen: _________________________  

____________________________________________________________________________  

 

Datum:………………….. Handtekening:……………………………………………………………   

 

Mail naar administratie.zmb@zzv-watersport.nl of havenmeester.zmb@zzv-watersport.nl           
Z.O.Z 



  

 

Hijswerkzaamheden  
Tijdens het gebruik van de kraan en het rijden men manoeuvreren met de heftruck en 
transportbotenwagen dient iedereen, behalve de hijsploeg, op veilige afstand te blijven. 
 • De schipper of eigenaar dient zorg te dragen voor minimaal 2 personen, die het 
onderwaterschip zo snel mogelijk reinigen met de door de jachthaven beschikbaar gestelde 
hogedrukspuiten.  
• Tijdens de werkzaamheden dienen alle aanwijzingen van de havenmeester den de hijsploeg 
onverwijld te worden opgevolgd.  
• Voordat de bok met het schip op het terrein wordt neergezet, dient er een stevig schoon, of 
schoongemaakt kunststof zeil van minimaal 4 X 6 meter op de grond te worden gelegd. 
Werkzaamheden en het milieu Volgens de eisen van onze milieuvergunning is iedere 
schipper/eigenaar verplicht om de volgende maatregelen te nemen:  
• Oude accu’s, verfresten, afgewerkte olie, bilgewater e.d. dienen gesorteerd in de daartoe 
aanwezige voorzieningen te worden gedeponeerd. 
• Bij het aanbrengen van conserveringsmaterialen zoals antifouling of andere verf producten 
van met name het onderwaterschip dient de grond afdoende te worden afgedekt.  
• De wasbak bij de kraan mag niet gebruikt worden voor het reinigen van kwasten, het 
spoelen van emmers met schuurstof e.d., U dient hiervoor de roosters bij de afspuitplaats te 
gebruiken. •  
Het reinigen van het onderwaterschip met een roterende borstel/straler zoals Perago e.d. is 
niet toegestaan. 
• 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. 
  
• Schuren aan schepen, zowel op de wal als in het water is toegestaan conform het 
havenreglement. 
 
Tijdens de winterstalling periode is het verboden: 

• Gebruik te maken van elektrische verwarmingsapparaten aan boord van het schip. 
• Acculaders en andere stroom verbruikende apparaten in de nacht aangesloten te laten 

op het elektriciteitsnet. • Steunen en wiggen onder de schepen weg te nemen of te 
verplaatsen.  

• Motoren te laten draaien, anders dan voor een korte proefperiode. 
• Werkzaamheden uit te voeren, welke overlast/schade aan omstaande/liggende 

schepen kunnen veroorzaken.  
• Gasflessen aan boord te laten staan, dit geldt voor de schepen die op de wal staan, 

wegens brand/explosiegevaar. 
 

Van het inleveren van dit formulier kunnen door de invuller geen rechten worden ontleend.   


