
 

Aanvullende voorwaarden Modus Marine stalling en winterberging  

• Doe-het-zelf werkzaamheden zijn toegestaan op de geldende 
openingstijden en in overeenstemming met het Huishoudelijk 
Reglement van Modus Marine.  

• Het is verboden te lassen en te slijpen op het terrein en in de loods.  
• Schuren en krabben mag alleen met mechanische stofafzuiging 

met voldoende capaciteit. U kunt eventueel machines en stofafzuiging 
huren bij Modus Marine. 

• Antifouling aanbrengen en/of schilderen mag alleen met een 
afdekzeil onder de boot.  

• U mag uitsluitend antifouling met een geldig toelatingsnummer 
aanbrengen. De overheid controleert en deelt forse boetes uit. De 
werf is niet verantwoordelijk.  

• Laat het terrein rondom de boot schoon achter. Geen vuilnis, 
kwasten, bakjes, verf etc. achterlaten. Modus Marine berekent de 
kosten voor het opruimen door.  

• Spuiten van verf of antifouling is niet toegestaan.  
• Het is ivm wind- en weersomstandigheden niet toegestaan plastic 

zeiltjes en/of kleden over de boot te spannen. Een deugdelijke 
dektent mag wel.  

• Het is niet toegestaan om elektrische kachels te gebruiken.  
• Het is niet toegestaan om opstelmateriaal te verwijderen, dan 

wel zelf te verstellen.  
• Verbokken van boten gebeurt uitsluitend door Modus Marine.  
• De vuilcontainers zijn bestemd voor klein afval. Groot afval dient u 

zelf af te voeren.  
• Het is niet toegestaan om derden werkzaamheden aan uw boot 

te laten uitvoeren, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van 
Modus Marine. Hiervoor wordt een extra tarief afgesproken.  

• Er mogen geen gasflessen aan boord zijn tijdens de winterstalling.  
• Indien uw boot in de binnenstalling staat, dient u de accu’s uit het 

schip te verwijderen.  
• Er mogen zich geen benzine en/of andere brandgevaarlijke of 

corrosieve stoffen op het schip bevinden.  
• U mag alleen deugdelijke neopreen of rubberen verlengkabels 

gebruiken. 
• Het gebruik van stroom is uitsluitend voor het tussentijds laden van 

accu’s en van doe-het-zelf werkzaamheden tijdens uw aanwezigheid  
• U dient de openingstijden van Modus Marine in acht te nemen.  
• Toegang tot de werkplaats van Modus Marine is strikt verboden.  
• Houd bij het uitvoeren van werkzaamheden aan uw schip rekening 

met uw medestallers om overlast te voorkomen. Bij geschillen beslist 
Modus Marine.  

• Afgewerkte olie en oude accu’s kunt u inleveren bij Modus Marine.  
• Roken in loodsen, kantoren en kantine is verboden. Als u op het 

terrein rookt, gooi de peuken dan niet op de grond. 
• Op al onze leveringen en diensten zijn de Hiswa voorwaarden van 

toepassing. Zie de website voor de voorwaarden.  
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