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Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen in ons, wij zullen onze uiterste best doen, 

net zo netjes met uw boot om te gaan, als met onze eigendommen. Hiervoor 

hebben wij elkaar nodig. Er zijn dan ook een paar huisregels die wij hanteren om 

zo prettig mogelijk met elkaar en elkaars eigendommen om te gaan. 

Privacy: 

 Wij vragen van iedereen op ons terrein, om niet ongevraagd aan 

andermans; boot, materialen, gereedschappen en eigendommen te 

komen. Wij hanteren hiervoor dezelfde verwachting voor een ieder; 

bezoekers, klanten en personeel. 

 Toilet gebruik: voor bezoekers en klanten met stalling op het buitenterrein 

hebben wij toiletten beschikbaar in het witte gebouw, naast de hijskraan,  

voor de Vaartweg is er een eigen toilet aanwezig. In de hal van de 

verwarmde stalling op de Zuidersluisweg is er in de hal zelf een toilet 

beschikbaar. 

 

Veiligheid: 

 Buiten de openingstijden is het terrein aan de Zuidersluisweg toegankelijk 

voor klanten met een stalling op het buitenterrein en in de verwarmde 

loods in het hoofdgebouw. Tegen betaling van €10,= borg, kan er tijdens 

openingstijden een sleutel opgehaald worden op de receptie. De sleutel 

geeft toegang tot het buitenterrein, door middel van de loop deur naast 

het toegangshek. Het is dan niet mogelijk om met de auto het terrein op 

te rijden. Het is niet toegestaan de sleutel door te geven aan derden, de 

sleutelovereenkomst is persoonlijk. 

 Als u uw boot in de verwarmde ruimte heeft gestald, ontvangt u van ons 

een digitale sleutel, door middel van de Nuki app, kan u op elk moment de 

deur aan de zijkant van de loods openen. 

 Wij verzoeken iedereen er zorg voor te dragen om alle deuren ook weer te 

vergrendelen, zodat derden, zonder sleutel zichzelf geen toegang kunnen 

verschaffen. 

 Tijdens werkzaamheden bij de hijskraan verzoeken wij u om zoveel 

mogelijk afstand te houden, ook als het om uw eigen boot gaat. Neem 

altijd notie van de aanwijzingen van de mensen die aan het werk zijn. Er is 
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vaak niet voldoende zicht om op uw veiligheid te letten. Dit geld ook 

tijdens het transport van boten op en om het terrein. 

 Beperk zoveel als mogelijk is, het lopen over het buitenterrein, wij 

gebruiken zware transportmiddelen en hebben niet altijd voldoende zicht 

om op uw veiligheid te letten. 

 U mag tijdens openingstijden gebruikmaken van de stroomvoorzieningen, 

na sluitingstijd worden de stroompunten ontkoppeld, i.v.m. brandgevaar.  

 Uw auto dient u altijd aan de voorzijde van het terrein te parkeren. Voor 

het lossen en laden van uw boot zijn er kruiwagens beschikbaar. Deze na 

gebruik weer, op de aangegeven plaats, terug zetten. 

 Trappen en steigers dient u zelf mee te brengen. Mocht u uitdrukkelijk 

toestemming krijgen om materialen van ons te gebruiken, dan zijn wij op 

geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele schade aan u, derden 

of goederen. 

 De rolluiken/overheaddeuren, dienen ten alle tijden gesloten te blijven, 

mits geopend door medewerkers van YPL. 

 Werkzaamheden: 

o Schuren, alleen in de even weken. 

o Schilderen, alleen in de oneven weken. 

o Schuren mag uitsluitend met goede, deugdelijke apparatuur en 

voldoende afzuiging. Een zeil onder de boot is verplicht bij alle 

werkzaamheden die u verricht. 

 Als u de laatste bent die de loods verlaat, alle verlichting uitschakelen voor 

u afsluit. 

 

Hygiëne: 

 Het is belangrijk om het terrein en de ruimtes netjes te houden. Afval 

dient u zelf weg te gooien. Naast het gebouw staan containers voor 

papier/karton en restafval. 

 Uw boot en de ruimte om en onder de bok dient u ook altijd netjes, 

schoon en opgeruimd achter te laten. 

 Geen etenswaren laten slingeren op het terrein en in de boot, dit om 

ongedierte te voorkomen. 

 In alle gebouwen geld een rookverbod. Buiten staat een luxe rook plek, wij 

verzoeken u, vriendelijk maar dringend, om uw peuken daar in de 

asbakken achter te laten en niet op de grond. 
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Juridisch: 

 U heeft de verplichting om minimaal een WA-Cascoverzekering te hebben 

voor de boot die u bij ons op het terrein heeft. 

 Wij hanteren de: 

o HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR LIG-EN/OF 

BERGPLAATSEN (VOOR VAARTUIGEN EN AANVERWANTE 

ARTIKELEN) 

o HISWA- HAVEN- EN WERFREGELEMENT 

 De betaling ontvangen wij van u, voor de ter water lating.   

 Betalen kan op verschillende manieren: Pinnen en overmaken per bank. 

Contante betalingen kunnen in overleg en gepast. 

Als u misstanden constateert tijdens uw verblijf, of aanvullende informatie heeft, 

dan mag u altijd een receptie-medewerkster aanspreken tijdens openingstijden. 

Buiten openingstijden kan u altijd een e-mail sturen naar: info@ypl.nl of bellen 

met: 06-22407735. Whatsapp naar dit nummer kan ook. 

Wij hopen op een prettige samenwerking met u en wensen u een prettig verblijf. 

 

 

Door stalling te nemen bij YPL gaat u akkoord met onze huisregels. 
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