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INFORMATIE VOOR PASSANTEN
Passanten heten wij van harte welkom in onze verenigingshaven. Wij hopen dat u het naar uw zin zult hebben. Onze haven is zeer
rustig en wij rekenen er op dat u meewerkt dit zo te houden. Onze vereniging bestaat sinds 1965 en telt nu ongeveer 60 leden. De
haven is door zelfwerkzaamheid van de leden tot stand gekomen en wordt ook zo onderhouden.
Om uw verblijf en dat van andere gasten zo prettig mogelijk te maken hebben we de volgende voorzieningen met daarbij enkele
spelregels:
AANKOMST EN VERTREK
Bij aankomst kunt u een ligplaats innemen in de met het groene bordje VRIJ aangeduide boxen. Meldt u zich vervolgens bij de
havenmeester in ons clubgebouw De Boei. In de zomerperiode draaien vrijwilligers havendienst, bij toerbeurt elk een week. Op werkdagen
is de havenmeester in beginsel vanaf 19.00 uur aanwezig en in het weekend in principe vanaf 14.00 uur. Bij het clubgebouw leest u op
een bordje op welk specifiek tijdstip de havenmeester die dag aanwezig is. De aanwijzingen van de havenmeester dient u te allen tijde op
te volgen. De vertrektijd uit onze haven is uiterlijk 12:00 uur. Als uw vaartuig zich na dit tijdstip nog in de haven bevindt gaan wij er van uit
dat u nog een (vervolg)dag blijft en u betaalt dan nog eens het dagtarief.
TARIEF LIGGELD
Als gast betaalt u aan onze havenmeester Euro 1,25 per strekkende meter schip per dag, inclusief BTW, water en elektra maar exclusief
de gemeentelijke waterverblijfsbelasting. U mag als gast maximaal 10 dagen in onze haven verblijven.
CLUBGEBOUW DE BOEI
In ons gezellige clubgebouw met terras kunt u genieten van een schitterend uitzicht over de haven en moeder Maas. Deel uw reisverhalen
met onze havenmeester en medepassanten. Een drankje en een ijsje zijn tegen vriendelijke prijzen verkrijgbaar.
ELEKTRICITEIT EN DRINKWATER
Op de steigers zijn elektriciteitskasten waarvan u de bovenste stopcontacten (gemerkt met een G van GAST) kunt gebruiken. Zo nodig
kunt u ook andere vrije/niet afgesloten stroompunten gebruiken. De kasten zijn afgezekerd met 6 Ampère. Afname is maximaal 1000 Watt
(dus geen magnetrons of wasmachines e.d. gebruiken a.u.b). Bij overbelasting en uitschakeling van de afzekering dient u direct de
havenmeester te waarschuwen. Op de steigers vindt u ook een drietal gratis drinkwater tappunten. Wilt u water tanken? Vanuit
legionellapreventie vragen wij u dan uw eigen drinkwaterslang te gebruiken. Het is niet toegestaan drinkwater te gebruiken om uw boot te
wassen.
GEBRUIK STEIGERS
Het is niet toegestaan op de steigers te fietsen. Plaats geen fietsen tegen de elektriciteitskasten, die horen op uw schip of op het
grasveld (fietsenrek) nabij de trap. Laat geen spullen slingeren en houdt de steigers vrij van obstakels, zodat deze voor iedereen veilig
zijn te belopen.
SANITAIR
Onze douche- en toiletvoorzieningen vindt u aan de rechterzijde van ons clubgebouw. U kunt altijd een koude douche nemen maar wilt
u warm water, dan vragen we een bijdrage in de aanwezige muntautomaat van € 0,50. Het is verboden om uw onderwatertoilet te
gebruiken in de haven.
Bij het sanitairgebouw bevindt zich de stortput voor uw chemisch toilet. U mag hier geen vaste objecten in lozen en u dient de stortput
na gebruik met de aanwezige waterslang schoon te spuiten. Wij hebben helaas geen voorzieningen in de haven om uw vuilwatertank
te ledigen.
AFVAL
Eventueel afval kunt u in de container achter op parkeerplaats deponeren. De container is alleen bedoeld voor huishoudelijk afval en
dus niet voor olie, bilgewater, verf, accu’s en ander chemisch afval. Hiervoor hebben we helaas geen afgiftemogelijkheid.
AED AANWEZIG: ALS ELKE SECONDE TELT
Om in geval van nood hulp te kunnen verlenen hangt tijdens het seizoen bij het clubgebouw een AED (Automatische
Externe Defibrilator). Een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand en dat
op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toedient. Doel hiervan is het hart weer in een normaal ritme te
brengen. Een groot aantal leden van onze vereniging is opgeleid en gediplomeerd in reanimatie en AED-hulpverlening.
LEENFIETSEN
Wij hebben een beperkt aantal leen-fietsen ter beschikking. Vraag hiernaar bij de havenmeester. Gebruik hiervan is kosteloos maar
een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van deze fietsen stellen wij zéér op prijs.
OOK UW HOND IS WELKOM
Houd rekening met anderen: op de steigers en haventerrein vragen wij u daarom uw trouwe viervoeter ALTIJD aangelijnd te houden.
U kunt uw hond(en) buiten ons terrein of op het grasveld aan de Maas uitlaten. Volg de bordjes en ruim eventuele “ongelukjes” zelf op.
De poepschep hangt bij de oploopsteiger.

TELEFOON EN INTERNET
De telefoon bevindt zich in het clubgebouw en is alleen toegankelijk als er iemand van de vereniging aanwezig is. U kunt in
de haven rond het terras ook gebruik maken van ons draadloos internet netwerk (WIFI).
Inloggen met de volgende gegevens: Netwerknaam: wsvposeidon. Wachtwoord: pc4711wsv

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS:
Alarmnummer 112
Politie 0900-8844
Huisartsenpraktijk Kessel /Apotheek: dr.Zuylen en dr. Loozen tel. 077-4622555
Huisartsenpost te Venlo 0900-8818
Dierenartsenpraktijk De Keizer: 077-4621373
TOT SLOT
Op het gehele haventerrein geldt ons havenreglement. Dit kunt u op het publicatiebord inzien.
De afstand naar het dorp is ongeveer 1,5 km. Ga linksaf als u de poort uitloopt. Op vrijdagavond is er koopavond tot 21:00.
WIJ WENSEN U EEN PRETTIG VERBLIJF IN ONZE HAVEN
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PLATTEGROND KERN KESSEL
1. VVV
2. Kasteel de Keverberg - Restaurant de Neerhof
3. Restaurant Corsica
4. Drogist – Friture Royaal – Brasserie De Ruïne
5. Ijssalon Clevers
6. Slagerij Geraedts

7. Geldautomaat – Fietsenmaker – Friture/Chinees Mandarin
8. De Bondj (Doe het zelf)
9. Restaurant de Rozentuin
10. COOP-supermarkt-postagentschap
11. Bakker Peeters - Friture de Viersprong
12. Sint Antoniusmolen
V 20180524

