Protocol voor jachthaven en watersport-bedrijven
Maatregelen om verspreiding van het coronavirus
te voorkomen
Welkom
Beste klant of gast,
Hartelijk welkom. In verband met het coronavirus geldt op dit moment een speciaal protocol op ons bedrijf.
Ons bedrijf volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een
aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wilt u meewerken aan onderstaande
voorschriften om de gezondheid van elkaar te beschermen?
Voor alle klanten en gasten geldt: als u koorts hebt of verkouden bent komt u niet naar ons bedrijf. Blijf dan
thuis. Dit geldt ook voor uw gezinsleden.
Hartelijk voor uw medewerking.
Jachtservice Breukelen
Openstelling van het bedrijf
• U bent welkom om naar uw eigen boot te komen, houd wel rekening met de afstandsnorm tot anderen.
• Wij vragen u om niet met een groep van 3 of meer personen naar ons bedrijf te komen, eigen
gezinsleden of partner zijn hiervan uitgezonderd. Dus maximaal 2 personen !
• De haven of de werf is niet geopend voor passanten
• U kunt ons ook mailen of bellen zodat u bij vragen niet naar het havenkantoor of de werf hoeft te komen
• Info@jachtservicebreukelen.nl
Haventerrein
• Wij vragen u op alle delen van ons terrein 1,5 meter afstand tot anderen te houden
• Let goed op als u over de steigers loopt! Daar is nu extra noodzakelijk om anderen ruimte te geven.
Sanitairgebouw
• Het sanitairgebouw wordt vaker en met extra hygiëne maatregelen schoongemaakt.
• Het aantal gebruikers per sanitairgebouw wordt beperkt. Let op de voorschriften en houd 1,5 meter
afstand. Wij checken met regelmaat of iedereen zich hieraan houdt.
• De douches worden met grote regelmaat schoongemaakt.
• Het toiletgebouw is na 17.00 uur gesloten.
Tewaterlating en het kranen van boten
• Tewaterlating kan plaatsvinden zonder uw aanwezigheid, zoals u dat van ons gewend bent.

Winkel, werkplaats, showroom
• U kunt onze winkel bezoeken onder bepaalde voorwaarden. Ook hier geldt: 1,5 meter afstand tot andere
mensen.
• Er mogen een beperkt aantal mensen de winkel in. Volg de instructies van het personeel.
• De richtlijn is: per 10 m2 één bezoeker. Dat betekent in een winkel van 100m2 mogen maximaal 10
bezoekers tegelijkertijd zijn.
• Kom alleen naar de winkel.
• Blijf achter de streep van tape staan wachten tot u aan de beurt bent.
• Betaal zoveel mogelijk contactloos of met de pin.
• Onze winkel en werkplaats is van maandag t/m vrijdag open van 8.00 – 17.00 uur en zaterdag gesloten.
• Werkplaats is alleen toegankelijk voor personeel, gelieve u te melden in de winkel.
Dagbezoek/visite
• Dagbezoek van mensen die géén ligplaatshouder zijn, is op dit moment helaas niet toegestaan.
• Wij vragen u in deze uitzonderlijke situatie om geen derden uit te nodigen op uw boot.
Informatievoorziening
Zorg ervoor dat uw contactgegevens bekend zijn bij ons. Wij kunnen u dan snel informeren over zaken die
relevant zijn.
Handhaving
Het zijn bijzondere tijden en deze vragen om bijzondere maatregelen. De veiligheid van u en van ons
personeel staan centraal bij onze voorschriften. Hierbij gelden de volgende verwijzingen naar de volgende
artikelen uit de HISWA Algemene Voorwaarden en het HISWA Haven- en Werfreglement:
• HISWA Algemene Voorwaarden Lig- en bergplaatsen, Artikel 10, lid 1 en 4
• HISWA Haven- en Werf regelement, Artikel 2, 3 en 7
Vragen
Heeft u vragen over dit protocol of over iets anders?
Tel: 035-5779508
info@jachtservicebreukelen.nl

