BEPALINGEN WINTERSTALLING 2022-2023
Aanvang van de winterstalling:
Het schip dient behoorlijk en in verzorgde staat afgemeerd te worden in één van de vrije boxen, dus niet in de boxen met een
bordje “Bezet” die aan box houders toebehoren, anders kan U verhaalkosten in rekening gebracht worden.
MYS bepaalt de plaats van het schip in de hal. Deze is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, datum tewaterlating en
type schip. U heeft de mogelijkheid de gewenste data van begin en einde van de winterstalling in uw aanvraag te vermelden.
Las-, schuur- en slijpwerkzaamheden zijn in de hallen NIET toegestaan.
De vloer dient bij schilderwerkzaamheden afgedekt te worden.
Vanwege het transport van de reddingsvlotten, zwemvesten en brandblussers dient u de eventuele inspectie van uw
reddingsvlot, brandblussers en/of zwemvesten tijdig in uw aanvraag te vermelden en de te inspecteren zaken voor ons klaar te
leggen.
De totale huursom voor winterstalling is binnen 14 dagen verschuldigd op het moment dat het schip geplaatst is.
Voor schepen in de hallen:
Accuschakelaars dienen uitgeschakeld te zijn. Indien dit niet mogelijk is, dienen de accu’s losgekoppeld te worden. Na ieder
tussentijds bezoek de hoofdschakelaar uit schakelen. U bent zelf verantwoordelijk voor de stroomvoorziening aan boord.
Indien gasflessen aan boord zijn, worden deze uit de schepen verwijderd en opgeslagen in het depot.
Losse benzinetanks voor buitenboordmotoren dienen van boord te worden verwijderd tijdens de winterstalling.
Verplichte werkzaamheden bij stalling in de hallen:
Het leegmaken van de grijs- en zwart water tank is een verplichte opdracht. Ook is een 10-uren test om de kwaliteit van uw
accupakket te bepalen, verplicht, indien u gebruik wilt maken van de optie accu onderhoud. Als u niet kiest voor periodiek
onderhoud van uw accu’s en u wenst zelf zo nu en dan de accu’s op te laden, is dit alleen toegestaan in overleg met onze
afdeling Werkvoorbereiding en Planning.
Voor schepen op het terrein:
Las-, schuur- en slijpwerkzaamheden op de terreinen mogen alleen uitgevoerd worden na overleg met - en met toestemming
van - MYS. Na 1 maart zijn dit soort werkzaamheden aan het exterieur niet meer toegestaan.
Voor het afkrabben, schuren en schilderen van het onderwaterschip moet de wal onder het schip met plastic afgedekt zijn.
Werkzaamheden die overmatig geluid voortbrengen, mogen niet op zon- en feestdagen worden uitgevoerd i.v.m. onze buren!
Algemeen:
Bij onderhoud van accu’s, ouder dan 2 jaar, is MYS niet aansprakelijk voor eventueel optredende defecten enz.
Einde winterstalling:
In verband met het beperkte aantal beschikbare boxen dient U het schip in de week van het te water laten op te halen. Indien
uw schip niet binnen 1 week na te water lating wordt opgehaald, behoudt MYS zich het recht voor de eigenaar liggeld in
rekening te brengen.
Alle facturen betreffende stalling en werkzaamheden moeten volledig zijn voldaan voordat het schip de werf verlaat.
Het is op de terreinen en in de hallen van MYS Medemblik beslist niet toegestaan:
• Andere firma’s of derden werkzaamheden te laten verrichten aan jachten in de hallen of op de terreinen
• Het terrein op te rijden en/of te parkeren op het terrein anders dan op de bezoekersparkeerplaatsen
• Honden op het terrein en in de hallen toe te laten
• Te roken
• Te overnachten aan boord van een schip in de hal of op de wal
• Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd te laten
• Met afvalstoffen, verfresten, olie, bilgewater e.d. het werfcomplex te verontreinigen
• Olie, verf of ander afval te deponeren in toiletten, wasbakken of afvoerputten
• Lenswater of afval van boordtoiletten en bilgewater te lozen in de hallen of op de terreinen
• Kwasten schoon te smeren op muren, wanden en vloeren van hallen en bokken
• Ander afval in de container te deponeren dan het normale en huishoudelijke afval wat direct met het schip te maken heeft
• Leidingwater te gebruiken voor het schoonspuiten van vaartuigen en auto’s
• Brandgevaarlijke activiteiten als mechanisch slijpen, lassen, föhnen en branden uit te voeren
• Elektrische kachels of luchtaanjagers te gebruiken
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Toegankelijkheid terrein en hallen:
De schepen zijn toegankelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. De hallen zijn
niet toegankelijk op zon- en feestdagen. De buitenstalling is in de periode van 1 december tot 31 januari op zondagen niet
toegankelijk. Zowel de verlichting als de stroomvoorziening in de hallen wordt buiten de openingstijden uitgeschakeld.
Overige:
MYS is niet aansprakelijk voor de risico's van diefstal, verlies, tenietgaan of beschadiging van het schip en aanverwante
goederen. De eigenaar dient de zaak gedurende de winterstalling dan ook voor eigen rekening en risico te verzekeren tegen alle
denkbare risico’s die verlies of beschadiging van zijn zaak tot gevolg kunnen hebben. U betreedt het terrein en de hallen geheel
op eigen risico. Gebruik van ladders met borging op eigen risico.
Op al onze leveringen zijn de “Hiswa algemene aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden”, “Hiswa algemene
voorwaarden huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen” en “Hiswa haven- en werfreglement” van toepassing. Deze zijn te
downloaden via onze website www.mys.nl
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