REGLEMENT
VAN ORDE

VLB. LEEUWARDEN

VERSIE: 01-07-2015

REGLEMENT VAN ORDE A.H.C. VLB LEEUWARDEN
Artikel 1.
1. De garage is dagelijks, op door het bestuur gestelde tijden, geopend, behalve op zaterdag en zonen feestdagen. Openingstijden worden via het internet en intranet bekend gesteld.
2. Buiten de openstelling kan elk lid bij de beheerder de sleutel betrekken.
3. Het lid dat als laatste de A.H.C. verlaat is verantwoordelijk voor het uitdoen van de kachel en de
verlichting en het sluiten van alle ramen en deuren.
Artikel 2.
Staat een voertuig voor een periode langer dan 14 dagen in één van de garageboxen, dan wordt na deze
14 dagen een vergoeding berekend van € 5,00 per dag. In het geval van buitenstalling (gedoogzone)
geldt dat de periode van stalling maximaal 3 maanden bedraagt. Deze periode kan worden verlengd
met maximaal 3 maal één maand. Na de maximale verlenging wordt een vergoeding berekend van €
2,50 per dag en geldt voor de maximale duur van zes maanden. Na stalling van het voertuig gedurende
maximaal 12 maanden wordt het voertuig op last van het bestuur verwijderd. Voor buitenstalling zijn
contracten aanwezig.

Het A.H.C. lid dient kenbaar te maken waar hij/zij bereikbaar is, d.m.v. een bericht in
het voertuig.
Artikel 3.
De shop/winkel is geopend op door het bestuur vastgestelde tijden. Deze worden bekend gesteld in de
mededelingen, internet en intranet.
Artikel 4.
1. De beheerder/toezichthouder verstrekt, tegen contante betaling of d.m.v. pin transactie .
2. Hij geeft gereedschap uit/en neemt het gereedschap in conform door het bestuur vastgestelde
richtlijnen.
3. Verlies of beschadiging dient te worden gemeld.
Artikel 5.
De shop, achter de balie, is uitsluitend toegankelijk voor de beheerder/ toezichthouder en de leden van
het bestuur.
Artikel 6.
Motorvoertuigen mogen in de garage niet worden afgesloten en dienen (indien mogelijk) te allen
tijden verrijdbaar te zijn teneinde deze bij brand of brandgevaar snel te kunnen verplaatsten.
Artikel 7.
1. De A.H.C., het bestuur en de functionarissen zijn niet aansprakelijk voor de eigendommen van de
leden, noch voor aan hun eigendommen toegebrachte schade.
2. Een CCTV systeem is aangelegd om de veiligheid te verhogen.
Artikel 8.
1. Het doorsmeren en olie verversen is alleen toegestaan op de brug in de open box.
2. Tectyleren met hoge druk is, i.v.m. de milieuwetgeving verboden.
Artikel 9.

2

I.v.m. de persoonlijke veiligheid dienen werkzaamheden aan voertuigen, (buiten de openingstijden van
de AHC), te geschieden door twee personen, waarvan één persoon toezicht houdt en derden kan
waarschuwen in geval van calamiteiten..
Artikel 10.
1. Uitsluitend motorvoertuigen, die vermeld staan op het bewijs van lidmaatschap en geregistreerd
zijn bij de A.H.C. worden in de garage toegelaten.
2. Het lidmaatschapsbewijs moet zichtbaar in het voertuig liggen.
Artikel 11.
Ieder lid is verplicht om de door hem/haar of door werkzaamheden aan zijn/haar motorvoertuig
ontstane verontreiniging, zowel binnen als buiten de gebouwen, voor vertrek op te ruimen en het afval
te deponeren in de daarvoor bestemde afvalstoffen containers.
Artikel 12.
Bepaald "duur of speciaal"
beoordeling van het bestuur.

gereedschap mag alleen door bevoegden worden gebruikt. Dit ter

Artikel 13.
Het is de leden niet toegestaan aan andere voertuigen dan die zijn geregistreerd op hun naam,
werkzaamheden en/of olieverversingen te verrichten of te doen verrichten. Met dien verstande dat dit
niet geldt voor een voertuig van een medelid, welke niet die kennis bezit voor het doen van die
reparaties.
Artikel 14.
Uit veiligheidsoverwegingen dienen de leden zich te houden aan de volgende regels en elkaar hierbij
eventueel te helpen:
1. bij werkzaamheden onder de auto ALTIJD een steunbok gebruiken;
2. bij het proefdraaien van de motor in de garage ALTIJD de afzuigslang op de uitlaat aansluiten;
3. gemorste bedrijfsstoffen zo snel mogelijk en grondig verwijderen met de daarvoor beschikbare
middelen en in de daarvoor bestemde containers.
Artikel 15.
Een ieder dient steeds de normale beleefdheidsnormen en/of militaire omgangsvormen in acht te
nemen. Klachten hierover kan men bij het bestuur indienen.
Artikel 16.
Het bestuur zal niet schromen, om in geval van wangedrag of onregelmatigheden, het betreffende lid
hierover te onderhouden en zonodig haar/hem uit het lidmaatschap te ontzetten.

Aldus vastgelegd in de bestuursvergadering van 09 - 06 - 2015
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