
W A T E R S P O R T V E R E N I G I NG T E X E L 

 

Reglement gebruik Het Landje 

Stoompoort 4 te Oudeschild 

 

Algemene regels 

 

1. Alleen leden van de Watersportvereniging Texel kunnen gebruikmaken van het Landje. 

 

2. Boten en trailers mogen pas na verkregen toestemming van de beheerder op de toegewezen plaats op 

het Landje worden neergezet. 

 

3. De onder punt 2 genoemde toestemming moet ieder jaar opnieuw worden verkregen. 

 

4. Elke boot of trailer die het Landje opkomt, dient voorzien te zijn van een duidelijke naam en de 

naam en telefoonnummer van de eigenaar. Dit in watervaste vorm. 

 

5. De beheerder van het Landje verstrekt verplicht gestelde uniforme bordjes met daarop de relevante 

gegevens (naam boot, naam en telnr. eigenaar). 

 

6. Tijdens de stalling mogen er zich geen gasflessen of -container aan boord bevinden. Losse 

benzinetanks/jerrycans dienen leeg en ontlucht te zijn en accu’s ontkoppeld van het boordnet.   

 

7. De Watersportvereniging is niet aansprakelijk voor eventueel ontstane schade. Schade die iemand 

aan andermans boot veroorzaakt - hoe klein dan ook - dient direct bij de eigenaar van de betreffende 

boot te worden gemeld. 

 

8. Men is gehouden op het Landje en gebouw orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in 

acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag en werkwijze aanstoot geeft.  

 

Regels aangaande afspuiten 

 

9. Bij het afspuiten en onderhoudswerkzaamheden dient overlast - in welke vorm dan ook - te worden 

voorkomen. 

 

10. Het gebruik van de afspuitplaats dient in tijd zo kort mogelijk te zijn. 

 

11. Afspuiten met hoge druk is alleen toegestaan voor het onderwaterschip. De overige delen van het 

schip mogen alleen met lage druk (waterleiding druk) worden gespoeld. 

 

12. Na het afspuiten moet de afspuitplaats direct worden verlaten en schoon worden achter gelaten. 

 

13. Alleen achtergebleven klein licht afval met antifouling erin dient in de daarvoor beschikbare kleine 

afvalcontainer te worden gedeponeerd. 

 

14. Groter afval van aangroeiing - zoals schelpen e.d. - mag niet in deze afvalcontainer worden gestort. 

De eigenaar van de boot dient dit afval zelf van het Landje af te voeren. 

 

Regels aangaande onderhoud van de boten 

 



15. Afval van onderhoudswerkzaamheden dient middels een grondzeil te worden opgevangen. 

 

16. Alle afval dient door de booteigenaar zelf van het Landje te worden afgevoerd. 

 

17. Las- en slijpwerkzaamheden zijn op het Landje verboden. 

 

18. Schuren is alleen toegestaan als al het schuursel deugdelijk wordt afgevangen. 

 

19. Bij vertrek van het Landje wordt de gebruikte plaats geheel schoon en vrij van onkruid 

achtergelaten. 

 

20. De stroomaansluitingen zijn bedoeld voor kleinverbruik. De afname van stroom loopt via een 

meter en wordt aan het eind van een seizoen bij de gebruiker in rekening gebracht. 

 

21. Voor overdekte werkzaamheden is de schuur - uitsluitend in overleg met de beheerder - tijdelijk 

beschikbaar. 

 

22. Melding van te waterlating is niet nodig. De lege trailer moet - indien stalling op het Landje 

gewenst is - wel op dezelfde plaats worden teruggezet. 

 

Overbodig geworden trailers 

 

23. Trailers die door wat voor reden dan ook buiten het eigenlijke gebruik zijn geraakt, mogen nog een 

half jaar gebruik van het Landje maken. Daarna vervalt het recht op stalling bij de WSV. 

 

24. Onbekende boten of trailers die langer dan zes maanden op het Landje staan, worden - na 

publicatie op de verenigingswebsite - door een sloopbedrijf afgevoerd. 
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