
   

 

BRESKENS YACHT SERVICE 
WERF REGLEMENT 

 

Artikel 1.  ALGEMEEN 

 

Dit werfreglement geldt voor het gehele werfterrein geëxploiteerd 

door BRESKENS YACHT SERVICE bestaande uit de 

aanlegsteiger met lift en kraan, afspuitplaats aan de 

Middenhavendam, de gebouwen aan de Middenhavendam 3, de 

gebouwen aan Deltahoek 26 en de bijbehorende parkeerterreinen 

en omgeving. 

Onder werfverantwoordelijke wordt verstaan degene die belast is 

met het dagelijks toezicht op de jachtwerf van BRESKENS 

YACHT SERVICE. 

 

 

Artikel 2.  OPENING, TOEGANG EN BEREIKBAARHEID 

De toegang tot de jachtwerf is verboden voor onbevoegden. 

Bezoekers dienen zich te melden bij de werfverantwoordelijke. Een 

ieder die zich op de jachtwerf bevindt, dient de aanwijzingen van 

de werfverantwoordelijke of zijn/haar personeel op te volgen en 

dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en 

calamiteitenvoorschriften ter plaatse. 

 

De openingstijden van BRESKENS YACHT SERVICE zijn: 

 Maandag t/m vrijdag : van 08.00-17.00h 

 Zaterdag en zondag : gesloten 

 

Telefoonnummers: 

Algemeen gedurende openingstijden:+31-(0)117-383126 

IN DRINGENDE GEVALLEN, BRAND OF ONRAAD: 

In eerste instantie: 112 

 én dan: +31-(0)117-383126 

 of: +31-(0)6-13678868 Johnny 

   of: +31-(0)6-30366934 Philippe 

 

 

 Bezoekers dienen zich te melden aan het kantoor aan de 

Middenhavendam 3. 

 Na afmeren aan de aanlegsteiger moet dit direct gemeld 

worden aan het kantoor. 

 Het vaartuig dient behoorlijk te worden afgemeerd en in 

verzorgde staat te worden achtergelaten. Het is verplicht de 

sleutels van het schip af te geven op kantoor of te deponeren 

in de brievenbus. 

 

Het is NIET toegestaan: 

 Voertuigen en andere eigendommen voor de toegangsdeuren 

te plaatsen. 

 Voertuigen in de loodsen te plaatsen of op het werfterrein te 

parkeren met uitzonderling van laden en lossen. 

 Hinderlijk lawaai te maken 

 Afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het 

water. 

 Het terrein en de haven te verontreinigen met olie, bilgewater, 

vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met 

milieuverontreinigende stoffen. 

 Vaartuigen en auto’s schoon te maken met niet biologisch 

afbreekbare schoonmaakproducten. 

 Open vuur (waaronder ook begrepen barbecuen) te gebruiken. 

 

 

 Te roken in de werkplaatsen en de loodsen 

 Te zwemmen of te duiken. 

 Zich zonder toestemming in de werkplaatsen te bevinden 

 Zich in de magazijnen te bevinden. 

 Eigendommen buiten het vaartuig op het werfterrein 

onbeheerd te laten. 

 (huis)-dieren los te laten lopen 

 Behoudens toestemming van BRESKENS YACHT 

SERVICE, in het zich op het werfterrein bevindende vaartuig 

te overnachten danwel dit vaartuig als woon- en/of 

verblijfplaats te kiezen. 

 

De werfverantwoordelijke is gerechtigd de stroomvoorziening van 

de loodsen en/of werkplaatsen af te sluiten. Hij is tevens gerechtigd 

de toegang tot bepaalde locaties te beperken.  
 

 

Artikel 3.  MILIEU EN AFVALSTOFFEN 

 

Ter verwijdering van de afvalstoffen dient men overleg te plegen 

met BRESKENS YACHT SERVICE. 

 

Op het werfterrein is het NIET toegestaan: 

 Producten op de werf te brengen en te verwerken welke niet 

voorzien zijn van een geldig Nederlands toelatingsnummer. 

 Met afvalstoffen (daaronder begrepen afvalstoffen afkomstig 

van het boordtoilet en uitwerpselen van dieren), olie, 

lenswater en dergelijke de werf te verontreinigen. 

 

Ingeval van verontreiniging is BRESKENS YACHT SERVICE 

gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de 

verontreinigingsstoffen te (doen) verwijderen. 

 

Artikel 4.  VEILIGHEID 

 

De veiligheid dient strikt in acht te worden genomen en alle 

risico’s moeten worden vermeden. 

De eigenaar dient ten alle tijde zelf te controleren of zijn/haar schip 

in orde is en te handelen in goed zeemansschap. 

 

Op het werfterrein is het NIET toegestaan: 

 Benzinemotoren te starten zonder minimaal 5 minuten de 

machinekamer ventilator te gebruiken. 

 Op het werfterrein open vuur te gebruiken. 

 Zich in het draaibereik van de kraan te bevinden. 

 Medewerkers van BRESKENS YACHT SERVICE te 

assisteren met het uitvoeren van werkzaamheden. 

 Gereedschap, machines en alle andere inventaris behorend bij 

de werf te gebruiken. Tenzij huur in overleg en mits 

goedkeuring door Breskens Yacht Service. 

 Ladders en steigers te betreden zonder zich vooraf op de 

hoogte te stellen van de bijbehorende voorschriften en goede 

staat en opstelling van het materiaal. 

 Bij afwezigheid van de eigenaar/schipper/bemanning de 

hoofdschakelaar(s) van het schip ingeschakeld te laten en het 

schip met de 230VAC (wal)stroom verbonden achter te laten. 

 Steunen weg te nemen of te verplaatsen. 

 Vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren 

 

 

 



   

 

 

 

 

Tijdens de (overdekte) winterstalling en (overdekte) 

reparatiestalling is het NIET toegestaan:  

 Licht ontvlambare stoffen zoals gas, benzine, petroleum en 

kerosine aan boord te hebben of te gebruiken. 

 Gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten. 

 (Scheeps-) verwarming te gebruiken. 

 Te roken in de loodsen 

 Accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht. 

 Werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) 

verrichten zonder toestemming van de werfverantwoordelijke. 

 

Artikel 5.  WERKZAAMHEDEN 

 

Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de 

werfverantwoordelijke, het afgemeerde of gestalde vaartuig of de 

lig- of bergplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te 

maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop van het 

vaartuig en/of toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe 

strekkende borden, mededelingen en aanduidingen 

 

In principe kunnen alle werkzaamheden zelf door de eigenaar 

worden uitgevoerd met uitzondering van werkzaamheden welke: 

 Het werfterrein en andere schepen vervuilen en beschadigen 

met b.v. stof, spuitnevel, slijpstraal etc. 

 Gevaar of hinder opleveren voor uzelf en voor anderen. 

 

Het is NIET toegestaan: 

 Werkzaamheden uit te voeren als lassen, slijpen, branden, 

stralen en schuren van antifouling. 

 Antifouling aan te brengen zonder plastiek aan te brengen op 

vloer van de werkplaats. 

 (*) Werkzaamheden te laten uitvoeren door derden zonder 

toestemming en overleg met BRESKENS YACHT SERVICE. 

 

(*) Alleen voor bepaalde werkzaamheden kan de 

werfverantwoordelijke tijdelijk vrijstelling verlenen. Echter, 

brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en 

werken met open vuur in het algemeen, zijn ten allen tijde 

verboden. Overtreding van dit artikel, geeft de 

werfverantwoordelijke het recht de overtreder direct en voor 

onbepaalde tijd de toegang tot de jachtwerf te ontzeggen 

 

 

Artikel 6.  
AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE EN VERZEKERING 

 

Eén ieder die zich op het werfterrein als omschreven in artikel 1 

bevindt, of er werkzaamheden uitvoert dan wel laat uitvoeren, 

vrijwaart BRESKENS YACHT SERVICE voor schade van welke 

aard of door welke oorzaak ontstaan aan personen of goederen of 

voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij één en ander het 

gevolg is van grove schuld of opzet van BRESKENS YACHT 

SERVICE  en of haar personeel. 

 

De eigenaar zal zorgdragen voor alle toezicht, zorg en 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 

Arbeidsomstandigheden Wet met betrekking tot alle personen die 

in opdracht of na toestemming van de eigenaar op het werfterrein 

aanwezig en/of werkzaam zijn.  

Enige uitzondering hierop zijn de werknemers van BRESKENS 

YACHT SERVICE. 

 

 

 

 

 

 

De eigenaar is verplicht het jacht met toebehoren en hemzelf 

voldoende tegen aansprakelijkheid te verzekeren. BRESKENS 

YACHT SERVICE heeft het recht van inzage in de desbetreffende 

polis van de huurder. 

 

 

Voor gezien,          Breskens Yacht Service 

 

Naam klant……………………………. 

 

Boot……………………........................ 

 

Datum…………………………………. 

 

Handtekening………………………….. 


