Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de volgende voorwaardes
- Hijsregels hijscommissie W S V De Zuiderzee nr 1-25 hier volgend:
1.

Alle deelnemers behoren hun medewerking te verlenen en voor aanvang aanwezig te zijn.

2.

Elke deelnemer dient dit formulier getekend in te leveren bij de hijscommissie op de hijsvergadering. Bij uitzondering
kan dat ook de zaterdag vooraf aanvang hijsen ( alleen in overleg met de commissie)

3.

Alle deelnemers behoren de instructies van de hijscommissie op te volgen.

4.

Er mogen geen kinderen beneden de 15 jaar aanwezig zijn.

5.

Mensen die zich niet aan-/ of afmelden tijdens of voor de hijsvergadering gaan niet met ons in of uit het water! Deze
kunnen zich melden bij het bestuur.

6.

De eigenaar van het desbetreffende schip dient zelf aanwezig te zijn, of voor een vervanger te zorgen in overleg met
de hijscommissie.

7.

Tijdens het hijsen, mogen er alleen masten op die schepen liggen die buiten gestald staan.

8.

Bij een ondeugdelijke kar wordt deelname geweigerd. Er wordt voor en tijdens het hijsen gecontroleerd door de
hijscommissie.
Indien u twijfelt, neem dan van te voren contact op met iemand van de hijscommissie.

9.

In en bij de schuur moeten de dissels verwijderd worden zodra de boot op zijn plek staat.

10. Betalingen worden achteraf per bank gedaan (automatische incasso)
11. Alle activiteiten tijdens de hijsdagen zijn voor eigen risico en verantwoording van de deelnemers.
12. W S V De Zuiderzee, nog haar leden , nog de hijscommissie kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel
veroorzaakt door materieel of materiaal of mensen op de dag van het hijsen.
13. De taakverdeling geeft aan wat er van de deelnemers verwacht mag worden.
14. Transportvoertuigen behoren altijd hun lichten en zwaailichten te voeren.
15. Zonder merktekens op boot en of kar wordt deelname geweigerd. Met uitzondering van nieuwkomers.
16. Verven tijdens het hijsen is niet toegestaan.
17. Transport wordt door de hijscommissie alleen geregeld op terrein Keteldiep 13. Mensen die elders gestald staan
regelen dat zelf vooraf of nadien.
18. Privé werkzaamheden doen we als we klaar zijn met het hijsgebeuren.
19. Gebruik van de masten trailer buiten de hijsdagen, is niet voor verantwoording van Wsv De Zuiderzee.Zie afspraken
met de gemeente en politie !!
20. Gebruik van de masten trailer altijd in overleg met de hijscommissie.
21. In alle overige gevallen beslist de hijscommissie.
22. Hijsen van de boot gebeurt onder toezicht en verantwoording van de eigenaar
23. Transport van de boot gebeurt onder verantwoording en toezicht van de eigenaar
24. De eigenaar is te allen tijde aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan zijn eigendommen of eigendommen van
derden.
25. De WSV “de zuiderzee” noch haar bestuur noch enige van haar leden is aansprakelijk te stellen voor enige schade
ontstaan door hijsen en/of transport van uw boot of eigendommen met de WSV “de zuiderzee
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