
                                                       

SPELREGELS BETREFFENDE DE HUUR VAN DE LOODS

W.S.V. HET KOGGESCHIP 

1. U mag uitsluitend gebruik maken van de loods indien uw boot minimaal WA verzekerd is. 
Met het ondertekenen van dit formulier bevestigt u dit. 

2. Er wordt u een afvalbak ter beschikking gesteld, die uitsluitend bedoeld is voor het afval dat 
tijdens het onderhoud aan uw boot is ontstaan. Daarmee wordt bedoeld: schuurpapier, 
poetslappen en dergelijke. Niet bestemd voor bijvoorbeeld tapijtresten, houtafval, 
verfresten, afgewerkte olie enz. Deze zullen door u zelf afgevoerd moeten worden. 

3. De kosten van elektra zijn bij de loodshuur inbegrepen (normaal gebruik). De kosten van 
gasgebruik t.b.v. verwarming, wordt apart afgerekend op de dag dat u de loods verlaat. Het 
gebruikte aantal m3 gas betaalt u aan de hellingmeester. Correctief gaat hier 2m3 gas per 
dag af, wegens eigen gebruik Koggeschip. Deze wordt verrekend op de factuur. 

4. Het factuurbedrag dient d.m.v. pinnen te worden voldaan 

5. Het Koggeschip is niet aansprakelijk voor helling/takeling en eventueel verlies of diefstal van 
goederen annex gebruik van de aanwezig zijnde materialen van het Koggeschip, welke u 
gebruikt aan de haven.  

6. Het bestuur van het Koggeschip gaat ervan uit, dat de aan u verhuurde ruimte gebruikt wordt 
alsof hij van uzelf is. Daarom ook graag helemaal schoon weer opleveren, zoals u erin bent 
gekomen.  

7. Mocht u onverhoopt op de dag waarop u de loods moet vrij maken, niet klaar zijn, dan kan 
alleen in overleg met de hellingmeester gekeken worden naar een alternatief. Houdt u er 
alstublieft rekening mee, dat de loods bijna altijd verhuurd is. Dit zal uiteraard een (uw) 
probleem kunnen zijn. 

8. De aan u verhuurde ruimte is bedoeld voor schuren, plamuren, schilderen en andere kleine 
werkzaamheden. Verf spuiten en roest verwijderen d.m.v. stralen is dan ook niet toegestaan. 
Ook (uitgebreide) laswerkzaamheden zijn niet toegestaan in de loods. Dit moet buiten de 
loods gebeuren. (in een om de boot heen gebouwde tent) 

9. De huurder krijgt voor de huurperiode een sleutel van de loods in bruikleen. Ook de 
voorzitter TC, hellingmeester en andere leden van de TC hebben een sleutel van de loods. 
Zij zullen uitsluitend in geval van nood de deur openen. 

10. Eigendommen van huurders en/of derden in de loods zijn niet verzekerd via het Koggeschip. 
De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke spullen in de loods. 
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