
 

Huisregels 
Winterterrein De Binckhorst  

 
Dit zijn  de VERPLICHTE huisregels voor De Binckhorst. Deze huisregels zijn er zodat  iedereen het 
winterterrein zo prettig en veilig mogelijk kan gebruiken.  
 
Milieu 

 Verontreinigen van het terrein en/of het water van de vereniging is niet toegestaan. 
 Voer aan het einde van je klusdag zelf je afval af. 
 
Veiligheid  
 Sluit bij het betreden of verlaten van het terrein de toegangshekken af (= op slot). 
 Zorg voor deugdelijk helling materiaal (bokken/schragen). Ondeugdelijk materiaal wordt afgekeurd en 

de helling kan worden geannuleerd. 
 Draag tijdens het hellen een veiligheidshelm als je je binnen de gele lijnen van de hellingsplaat begeeft. 
 Volg tijdens het hellen de aanwijzingen van de hellingsploeg op. 
 Gebruik apparaten met een deugdelijke kabels en/of stekker.  
 Ruim na gebruik je snoeren en apparaten op. 
 Zorg voor minimaal 1 goedwerkende snelblusser aan boord. 
 Voer vuurgevaarlijke* werkzaamheden uit met minimaal 2 personen en houd een snelblusser paraat. 

*gebruik licht ontvlambare stoffen / gebruik open vuur / vonkgevaarlijk. 
 Gebruik alleen voor scheepvaart goedgekeurde gasflessen met juiste vulling (geen LPG). 
 Berg (goedgekeurde) gasflessen op in daartoe bestemde bun of in de openlucht met inachtneming van 

vuurgevaar.  
 
Energie 
 Gebruik elektriciteit bewust en overschrijd niet de toegestande belasting. 
 Laat niet onnodig verlichting branden en gebruik geen elektrische kachels. 
 Gebruik water bewust. Neem de waterslang met een afsluitstuk of gebruik een emmer.  

 
Slijpen 
 Verricht slijp- en laswerkzaamheden alleen in de daarvoor bestemde lashoek of aan de werkbank bij de 

hellingsplaat. 
 Scherm de naastgelegen boten dusdanig af dat je beschadiging voorkomt. 
 Stop met de werkzaamheden als je schade hebt veroorzaakt en neem contact op met de eigenaar van 

betreffende boot. 
 
Schuren & Schilderen 
 Schuur het onderwaterschip voor 15 maart. Daarna is dit niet meer toegestaan. 
 Breng de antifouling uiterlijk 1 week aan voordat je te water gaat. 
 Schuur je bovenwaterschip zoveel mogelijk tot 15 maart. Vanaf 15 maart is schuren tot 12:00 

mogelijk.  
 Wil je na 15 maart na 12:00 schuren stem dit af met de leden van naastgelegen schepen. Indien 

gaan bezwaar, dan is schuren toegestaan, anders niet. 
 Ruim aan het einde van de klusdag alle verspullen op in een daarvoor bestemde kist, in de boot 

of thuis. Let op! Losse opslag van verfspullen onder de boot is niet toegestaan. 


