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Gebruiksregels 
In verband met de veiligheid gelden er in de werkplaats een aantal spelregels, deze luiden als volgt. 

1. Het betreden van de loods en houtwerkplaats en het gebruik van de daar aanwezige machines en faciliteiten is 
voor eigen verantwoordelijkheid en risico. 

2. Roken is in de loods, de werkplaats en de open ruimte achter de loods (houtbergplaats)  niet toegestaan. 
3. Voor aanvang van de werkzaamheden meld men zich aan bij de chef werkplaats (CW) 
4. Aanwijzingen van de CW dienen strikt te worden opgevolgd. 
5. Bij uitvoeren van werkzaamheden dient u veiligheidsschoenen en passende werkkleding te dragen.  
6. Het gebruik van veiligheidsvoorzieningen op de machines (aandrukstukken, duwhout, geleiders, beschermkappen 

etc.) is verplicht. 
7. Het is zonder toestemming van de CW niet toegestaan  elektrisch gereedschap (eigendom van De 

Scheepswerkplaats) zoals een cirkelzaag, kettingzaag, slijpschijf , lintzaag, draaibank, boormachines , 
schuurmachines of schaafmachines te gebruiken.  

8. Gebruik van  bovengenoemde  gereedschappen is bovendien  uitsluitend toegestaan aan  personen die hiervoor  
opgeleid zijn c.q ervaren in gebruik zijn. Bij gebruik van deze gereedschappen dienen twee personen aanwezig te 
zijn. Om opgeleid/gecertificeerd te worden kan men zich wenden tot de CW.  

9. Gebruik van materialen als schroeven, moeren , bouten ,verf, hout enz. (die eigendom van De Scheepswerkplaats 
zijn)  is alleen toegestaan met toestemming van de CW . Hiervoor zal een passende vergoeding worden gevraagd.  

10. Geleende gereedschappen dienen aan het einde van de werkdag weer op dezelfde plaats in het magazijn te 
worden gelegd.  

11. De werkplaats dient aan het einde van een werkdag of na het afronden van kleinere werkzaamheden bezemschoon 
te worden opgeleverd. 

12. Houtafval wordt in daarvoor bestemde bakken gedeponeerd, de afvalzakken met houtkrullen en/of afzuigzakken 
die vol zijn worden vervangen.  

13. De gebruikers van de werkplaats leggen in overleg met de CW de aard en de verrichte werkzaamheden vast in een 
in de werkplaats aanwezig logboek. 

14. Schade , breuk  aan machines en gereedschappen dient direct te worden gemeld aan de CW. Schade aan machines 
veroorzaakt door oneigenlijk gebruik zullen op de gebruiker verhaald worden. 

15. Wij streven naar een prettige , aangename werksfeer en verwachten van de deelnemers dat zij hieraan ook een 
positieve bijdrage willen leveren.  

Handtekening  voor akkoord: 

 

Naam deelnemer. 


