Huishoudelijk reglement dreug.
Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op een ieder die aanwezig is in het pand aan de Hanzeweg 4 en
is bedoeld als leidraad om het met elkaar veilig en leuk te houden.

BELANGRIJKSTE REGEL
Gebruik je gezond verstand, houd rekening met anderen en neem je verantwoordelijkheid!

ALGEMEEN
Volg instructies en aanwijzingen van de stallinghouder direct en volledig op.
Roken en open vuur zijn niet toegestaan.
Voertuigen ophalen en brengen is 24/7 toegestaan.
Werkzaamheden zijn alleen toegestaan tussen 7:00 en 23:00.
Neem niet meer dan één introducee mee, draag voor hem/haar de volledige verantwoordelijkheid.
Wees extra op je hoede in het geval de introducee een kind is.
Wees uiterst voorzichtig bij het manouvreren om schade aan andere voertuigen, de stallingsruimte of de
daarin aanwezige voorzieningen te voorkomen.
Ga respectvol met de eigendommen van anderen om, ga geen spullen ‘lenen’ zonder toestemming!
Probeer geluidsoverlast naar de omgeving zoveel mogelijk te beperken, sluit de overheaddeur en geen
lawaaiige werkzaamheden na 22:00 en voor 8:00.
Maak afspraken met andere gebruikers van de ruimte om elkaar zo min mogelijk te hinderen, denk daarbij
bijvoorbeeld aan lawaai, stof en struikelgevaar.
Meld schade aan het pand of eigendommen van een ander direct aan stallinghouder.
Bij diefstal, vernieling of andere strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

(BRAND)VEILIGHEID
Betreden van de werkplek, stallingsruimte en het parkeerterrein is op eigen risico.
Draag zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen die in de ruimte aanwezig zijn.
Zorg dat je op de hoogte bent van de op locatie aanwezige brandblus- en EHBO middelen en weet hoe ze te
gebruiken.
Controleer bij gebruik van de autobrug dat de steunen goed onder de auto zijn aangebracht.

Begeef je alleen onder een auto wanneer deze op autohefbrug of assteunen steunt. Controleer of deze zijn
geborgd.
Gebruik alleen gereedschap waarvan je met de werking vertrouwd bent en neem kennis van de
veiligheidsvoorschriften van de fabrikant.
Verwijder alle brandbare stoffen uit omgeving bij las- en slijpwerkzaamheden. Houdt een brandblusser bij de
hand. Uiteraard nooit lassen of slijpen aan, of in de buurt van, brandstofsystemen.
Verwijder altijd de stekkers van alle electrische gereedschappen en lampen uit het stopcontact zodra je het
pand verlaat.
Maak altijd gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen die door de fabrikant van het gereedschap zijn
voorgeschreven.
Zorg voor voldoende verlichting op de werkplek, maak zonodig gebruik van de aanwezige mobiele
werkverlichting.
Laat de rij- en looppaden vrij van gereedschap of geparkeerde voertuigen. Zorg voor vrije doorgang van
deuren.
Laat geen gereedschap, onderdelen en andere spullen achter op de werkplek die een gevaar kunnen vormen
voor anderen.
Alle voertuigen worden spanningsloos gestald, dus ontkoppel de accu om brandgevaar door kortsluiting te
voorkomen. Dit geldt ook voor voertuigen die overnachten op de autowerkplek.
Bij gestalde auto’s dient de accu ten alle tijde ontkoppeld te zijn.

MILIEU
Probeer verspreiding van stof zoveel mogelijk te beperken. Sluit indien mogelijk deuren, kasten en gordijnen.
Laat geen gereedschap, onderdelen en andere spullen achter op de werkplek die een gevaar kunnen vormen
voor anderen.
Vloeistoffen mogen vervangen worden, maar moeten wel zelf op correct wijze worden afgevoerd.
Ruim gemorste of gelekte vloeistoffen onmiddelijk op met de aanwezige absorptie/schoonmaak middelen.
Probeer afval zoveel mogelijk te scheiden en gebruik daarvoor de geschikte afvalbakken. Geen chemisch afval
in de vuilcontainer!
Laat de werkplek na afloop van de werkzaamheden opgeruimd, aangeveegd en eventueel aangedweild achter.
Laten draaien van motoren is alleen kortstondig toegestaan, zorg echter voor voldoende ventilatie.

Veel plezier!
Wybe (+31 6 51424696) & Ger (+31 6 55978944)

