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Inschrijvin Inschrijving: 

Inschrijving voor het helling gebruik is het hele jaar mogelijk voor verenigingsleden die op de 

wachtlijst staan of een vaste ligplaats hebben en die aan hun financiële verplichtingen hebben 

voldaan. De inschrijving staat niet open voor niet-leden. De inschrijving geschiedt schriftelijk via 

email aan de secretaris of per post. Bij inschrijving verklaart men zich akkoord met de voorwaarden 

in het hellingreglement en de op het inschrijfformulier gestelde voorwaarden. Inschrijven voor de 

winterhelling dient voor 31 augustus te gebeuren. 

 

Hellingperiode 
De helling is vanaf 1 mei beschikbaar voor klein onderhoud. De periode dat men op de helling kan 

staan is maximaal veertien dagen. 

Wanneer er geen boten meer aangemeld zijn voor klein onderhoud, zal de helling beschikbaar 

worden gesteld voor groot onderhoud dat langer dan veertien dagen in beslag zal nemen. Deze 

periode zal in overleg met de hellingcommissie worden bepaald. Om voor groot onderhoud in 

aanmerking te komen dient dit vooraf bij de hellingcommissie gemeld worden. 

Zonder voorafgaande toestemming van het bestuur mag de helling niet gebruikt worden als 
winterstalling. 
 

Vergoeding hellinggebruik 
De vergoeding voor het hellinggebruik dient bij het inschrijven te worden voldaan.  

 
Werkzaamheden tijdens in/uit het water halen: 
Bij het in en uit het water halen van de schepen dienen de eigenaren persoonlijk aanwezig te zijn. Zij 

zijn hierbij verplicht volgens de aanwijzingen van de hellingmeester te assisteren bij de volgende 

werkzaamheden, zowel voor het eigen schip als van het tweede schip van die dag: 

- Het verhalen van de scheepjes aan de binnenzijde van steiger 3 

- Het hijs klaar maken van de kraan. 

- Het uithijsen en te water laten van betrokken schepen. 

- Het op de wal plaatsen van de schepen. 

- Het opruimen van overtollig stophout. 

- Het terug afmeren van de scheepjes aan binnenzijde steiger 3. 

 

Voorbereiding hellingen 

Eigenaar van het schip moet tevoren aangeven hoe zijn/haar schip op de helling moet worden 

geplaatst. Hij/zij treft daartoe de nodige voorbereidingen in overleg met de helling commissie en de 

andere gebruikers. De hellingcommissie geeft aan hoe de schepen op de helling geplaatst worden. Is 

men het hiermee niet eens, wordt het schip van de betrokken eigenaar niet op de helling geplaatst. 



 
Afval 
Afval dient aan het eind van de dag te worden afgevoerd, waar nodig naar een milieustraat. Men 

dient de helling dagelijks schoon achter te laten. 

De vereniging draagt geen enkele aansprakelijkheid voor overtredingen van één of meerdere leden 

tegen de geldende (milieu)wetgeving. Eventuele kosten die uit degelijke overtredingen aan de 

vereniging worden opgelegd, zullen op de betrokken leden worden verhaald. 

 
Gebruik vereniging materiaal 
Het gebruik van de hogedrukspuit is inbegrepen in de vergoeding voor het hellinggebruik. Hierbij 

geldt een maximum gebruikstijd van een half uur.  

 

Schuren/lassen/slijpen 

Schuren is alleen toegestaan met stofafzuiging die deugdelijk op het schuurapparaat is aangebracht . 

Bij lassen en slijpen dient men schade voor de andere boten en omgeving te voorkomen door de 

ruimte rond de eigen boot af te schermen. Tijdens deze werkzaamheden mag geen overlast voor de 

andere helling gebruikers optreden.  

 

Onrechtmatig helling gebruik 

Behoudens noodgevallen, dit ter beoordeling van het bestuur, is het verboden zonder overleg met de 

hellingcommissie schepen op de helling te (laten) plaatsen. 

 

Naleving gestelde regels 
Bij het niet naleven van de gestelde regels kan het toekomstig gebruik van de helling al dan niet voor 

een door het bestuur te bepalen periode aan het lid worden ontzegd. Bij ernstige overtredingen, één 

en ander ter beoordeling van het bestuur, kan worden overgegaan tot schorsing of royement van het 

betreffende lid. 

 

Milieu eisen 
Op het terrein van de vereniging mag niet worden geverfd of gelakt met behulp van een verfspuit. 

Schilderwerkzaamheden boven oppervlaktewater zijn niet toegestaan. Onderzijde van schepen 

moeten worden geschilderd op de daarvoor bestemde onderhoudsplaats (plateau). 

 

Aangroei werende verf 
Het is verboden materialen zoals verf en dergelijke te gebruiken, welke door de overheid zijn  

verboden. 

 
Controle op het helling gebruik 
De hellingcommissie zal toezien op de strikte naleving van het hellingreglement. Bij niet opvolgen 

van aanwijzingen door de hellingcommissie zal het bestuur gepaste maatregelen nemen tegen het 

desbetreffende lid. 
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