Maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen/protocol
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 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 dank voor uw medewerking.

Openstelling van het bedrijf:
*

U bent welkom om naar uw eigen boot te komen, houdt wel rekening met de afstandsnorm tot anderen (1,5
meter).

Receptie/havenkantoor
*

De receptie/havenkantoor is geopend. Wij verzoeken u afspraken voor het kranen zoveel mogelijk per email
of telefonisch te maken. Bij voorkeur betalen met pin. Wij mailen u een factuur voor onze geleverde
diensten.

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 het nu extra noodzakelijk om anderen ruimte te geven. Kijk
goed op de steigers voordat u deze betreedt. Diegene die de steiger afloopt heeft voorrang op diegene die
de steiger oploopt.

Sanitair gebouw
*

Het sanitair gebouw is open. Volg de hygiëne maatregelen zoals beschreven bij de ingang.

*

Buitenkranen zijn toegankelijk ; houd hierbij ook 1,5 meter afstand

Te waterlaten en het kranen van boten
*

Te waterlating kan plaatsvinden met of zonder uw aanwezigheid, zoals u dat van ons gewend bent.

*

Indien u aanwezig wilt zijn , vragen wij u om alleen te komen en niet met het hele gezin.

*

Wij spreken graag een aangepaste procedure met u af, waarbij contact tussen personeel en klant beperkt
blijft. Deze bestaat uit de volgende punten:
1.

U meldt zich op afgesproken tijdstip bij de kraan waarbij u de nodige instructies kan geven.

2.

Bedrijf zorgt voor te waterlating ( klant neemt afstand en wacht op een aangewezen
plaats).

3.

U vaart de boot naar de box.

4.

Indien de mast gezet moet worden zorgt u voor voldoende voorbereiding. Ons
personeel zet de mast, de klant kan hierbij niet aanwezig zijn op de boot.

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 reglement , Artikel 2,3, en 7.
Heeft u vragen over dit protocol of over iets anders?
Bel 0514-603434.
Info@lutz.frl

