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Corona-maatregelen per dinsdag 24 maart 2020 
 

CORONA MAATREGELEN  voor KLANTEN      

Voor de gezondheid van uzelf en onze medewerkers hebben we de onderstaande regels op 
moeten stellen; 

 Wij vragen u dringend om de werf alleen te bezoeken voor de hoogstnodige 
werkzaamheden. 

 De kantine, het kantoor en de werkplaatsen zijn voor u niet meer vrij toegankelijk.                      
U kunt nog wel gebruik maken van het toilet. 

 Alleen de klanten die een schildercabine gehuurd hebben kunnen hier gebruik van       
       maken. 
 Het personeel heeft geen toestemming om samen met u op uw schip te werken. 
 Er vindt geen uitleen van gereedschappen plaats. 
 Er vindt geen losse verkoop van materialen plaats. 
       Bestellingen kunt u, per voorkeur, via  Whatsapp of mail doorgeven.  
       Wij zullen de spullen dan voor u klaarzetten. 
 Bij aankomst/vertrek loopt u alleen rechtstreeks naar/ van uw eigen schip, dus zo      
       min mogelijk beweging op de werf. 

 Zolang we open (mogen) blijven zullen we de tewaterlatingen gedoseerd, en op 
afspraak, plaats laten vinden. U zorgt vooraf dat alle fenders en landvasten 
klaarliggen. Zodra de boot in het water ligt zullen wij deze voor u afmeren en kunt u 
daarna zelf aan boord gaan. 

 Opmasten zullen we alleen nog door de werfmedewerkers uit laten voeren. U krijgt 
de gelegenheid om de mast op te tuigen waarna wij zonder hulp van de klant de 
mast zullen plaatsen. Zodra wij van het schip af zijn kunt u het zelf verder afmaken. 
 

 
De burgemeesters van Voorne-Putten vragen om niet naar de jachthavens op het eiland 
te komen. Zij willen zo het belang benadrukken van het vertragen van de verspreiding 
van het coronavirus en de druk op de zorg. Ook de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
en provincie Zeeland hebben deze oproep gedaan. 
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Mocht u maar enigszins (LICHTE) ziekteverschijnselen vertonen, dan is het niet toegestaan 
om het terrein te betreden. 
Deze richtlijnen zijn opgesteld voor uw en onze gezondheid. 
Wij rekenen op uw begrip 
 
We hopen hiermee te voorkomen dat we moeten sluiten en uw boot niet tijdig te water 
kunnen laten. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Jan Vink 
 


