KRAANREGLEMENT 2011
1. Belast de kraan niet zwaarder dan 2000 kg. Dit is de maximale toegestane
hijslast van de kraan.
2. Gebruik van de kraan is voor eigen risico.
3. Schade aan de kraan a.g.v. onjuist of onrechtmatig gebruik zal op de veroorzaker worden
verhaald.
4. De kraan is middels een sleutel afgesloten. De sleutel is bij de beheerder van de WV
Braassemermeer in de ledenzaal van het clubhuis verkrijgbaar.
5. Zorg voor een stevig hijspunt in uw boot. Gebruik een hijsstrop of hijsbanden die het
gewicht van uw boot ruimschoots kunnen dragen.
6. Hijsbanden zijn verkrijgbaar bij de beheerder van de WV Braassemermeer in de ledenzaal
van het clubhuis. Na gebruik van de hijsbanden dient u deze terug te brengen.
7. Rijd via de juiste route aan; vanaf de openbare weg links van de middenberm richting het
parkeerterrein. Steek het fietspad over (pas op fietsers hebben voorrang!!) en manoeuvreer
de auto/trailercombinatie recht onder de kraan.
8. Houd het fietspad en het kruispunt van het parkeerterrein vrij voor vertrekkende auto's
9. Breng fietsers en/ of wandelaars niet in gevaar.
10. Bereid het takelen voor zodat onnodig wachten wordt voorkomen.
11. Breng na het takelen de auto/trailer combinatie direct terug naar het parkeerterrein.
12. Parkeer de combinatie op aanwijzing van de parkeerwacht. Is er geen parkeerwacht
aanwezig zorg dan in ieder geval dat u efficiënt parkeert. U bent niet de enige gebruiker.
13. Parkeer niet op het grastalud of de openbare weg. Het is verboden en u loopt sterk het
risico een parkeerbekeuring te ontvangen.
14. Laat je boot niet onder de kraan liggen. Andere willen ook kunnen takelen.
15. Zorg dat auto/trailercombinatie en boot vrijwel gelijk bij de kraan liggen.
16. Parkeren in het kraangebied is niet toegestaan.
17. Bedenk dat het bij grote en drukke evenementen druk kan zijn bij het kranen. Houdt
rekening met anderen, u loopt dan kans dat er ook met u rekening wordt gehouden.
18. Meld als de kraan defect is dit direct bij de havenmeester(s), wedstrijdleiding in
het clubhuis, trainer of via materiaal@braassemermeer.nl

