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 VERKLARING I.V.M. UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN 
 
Als gast op ons terrein heten wij u van harte welkom. Daarbij stellen wij u graag op de hoogte van een aantal ‘huisregels’ op 
ons bedrijf. Het Haven- en Werfreglement, dat voor iedereen die ons bedrijf betreedt van toepassing is, treft u bijgaand aan. 
In verband met de voorgenomen werkzaamheden die u gaat verrichten, hanteren wij voor uw en onze veiligheid een aantal 
extra regels, die op de achterzijde van dit formulier zijn weergegeven. 
 
Onderstaand overzicht dient u, in overleg met de havenmeester/haven- of werfeigenaar, in te vullen. 
 
Gegevens 
Naam bedrijf : ………………………………………………………………………………..….. 

 
Naam werknemer/ZZP’er : …………………………………………………………….……………………… 

 
Aard werkzaamheden : …………………………….…..………………………………………………….. 

 
(Lig)plaatsnummer : ……………………………………………………………………………………. 

 
Naam vaartuig : ……………………………………………………………………………………. 

 
Naam opdrachtgever : ……………………………………………………………………………………. 

 
Periode werkzaamheden : van .…………….………………….… tot ..…………………………………….. 

 
Gebruik stroomvoorziening 
 

: O ja, max…………………Kw belasting  O nee 

Gebruik geluidproducerende 
machine(s) 

: O ja, max …………………………....dB O nee 

Vergoeding gebruik elektra/ 
faciliteiten/terrein/loods 

: O ja, € ……………… per …………….. O nee 

 
Toelatingsafspraken 
Werkzaamheden, die niet het dagelijks onderhoud betreffen, mogen alleen door derden worden uitgevoerd ná toestemming 
van de verhuurder. De verhuurder kan aan die toestemming extra eisen verbinden die mede afhankelijk zijn van de aard van 
de werkzaamheden. 
 
Werknemer/ZZP’er verklaart te voldoen aan de hieronder aangekruiste eisen: 
O Beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (minimale dekking van € 1,5 miljoen per gebeurtenis)  
O Geldig BHV-certificaat  
O Risico-Inventarisatie en Evaluatie (conform Arbeidsomstandighedenwet)  
O Lid HISWA Vereniging, hanteert HISWA Algemene Leveringsvoorwaarden 
O VAR-beschikking (indien werkzaamheden uitgevoerd door ZZP’er) 
O Alsmede: …………………………………………………………………………………….……*(in te vullen door verhuurder)  

         
 
Voor akkoord:    
Plaats:   ……………………….…………. Datum:    …………………………..…………. 
 
Naam opdrachtgever ……………………..................... Naam werknemer/ZZP’er  ………………................................. 
 
 
Handtekening  ……………………..................... Handtekening        ……….…..…………….................... 
       

Voor akkoord havenmeester/haven- of werfeigenaar: 
 
 
……………………................................................................ 
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Algemene regels  
 
Bij aankomst: 

1. U meldt zich bij aankomst bij de havenmeester/haven- of werfeigenaar. 
 

2. U heeft, in overleg met de havenmeester/haven- of werfeigenaar, werkzaamheden, eventuele vergoe-

dingen en toelatingseisen afgesproken en vastgelegd. 
 
3. Tussentijdse wijzigingen (bijvoorbeeld in de werkzaamheden of uitvoerder) worden zo spoedig mogelijk bij 

de havenmeester/haven- of werfeigenaar gemeld, die zich het recht voorbehoudt om zijn/haar eerder ver-
strekte toestemming op grond van deze wijziging in te trekken. 
 

4. U heeft een kopie van het Haven- en Werfreglement ontvangen en verklaart hierbij dat u de daarin op-
genomen regels zult naleven. De hierbij gemaakte schriftelijke afspraken prevaleren boven het Haven- en 
Werfreglement.  

 
 
Gedurende uw verblijf op het terrein 

5. Uw aanwezigheid beperkt u tot de locatie waar, en de tijd dat, u daadwerkelijk werkzaamheden verricht. 
 

6. Uw werkzaamheden hinderen andere gasten of onze werknemers niet. Dit geldt onder meer voor geluids -/ 

stofoverlast, toegankelijkheid en gedrag.  
 
7. U volgt de aanwijzingen op van de havenmeester/haven- of werfeigenaar en zijn/haar werknemers wat 

betreft de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften, orde, rust en zindelijkheid.  
 

8. Wanneer uw werkzaamheden langer dan een dag duren, zorgt u ervoor dat (de plek op) het terrein, 

waarop u werkzaam bent, dagelijks veegschoon is. In geval van overtreding is de havenmeester/haven - of 
werfeigenaar gerechtigd de verontreiniging op kosten van de overtreder te (laten) verwijderen. 

 

 
Bij vertrek  
9. Na afloop van uw werkzaamheden voert u meteen voor eigen rekening uw afval af. De afvalvoorzieningen 

op de haven/werf zijn alleen bedoeld voor onze reguliere gasten. Desgewenst kan, vóóraf overeengeko-
men met de havenmeester/haven- of werfeigenaar (tegen betaling van een vergoeding) uw afval in de 
daarvoor bestemde containers/inzamelpunten afgevoerd worden. 

 
10.  Uw werkzaamheden worden op eigen risico verricht. U vrijwaart de havenmeester/haven- of werfeigenaar 

voor aanspraken van derden door u direct of indirect veroorzaakte schade.  

 
11.  U meldt zich af bij de havenmeester/haven- of werfeigenaar. 

 

12.  U dient zich aan deze regels te houden. Bij overtreding van deze bepalingen heeft de havenmeester/ 
haven- of werfeigenaar het recht u direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de jachthaven te 
ontzeggen. De jachthaven acht zich daarbij niet aansprakelijk voor eventuele daaruitvoortvloeiende 

schade.  
 

 

 
Paraaf opdrachtgever:     paraaf werknemer/ZZP’er: 
 

…………………………………………..……..  ..…………………………………………….. 
 


