Contract voor het ontvangen van de druppel
Isala maart 2021
Hierbij bevestig ik dat ik de door Isala beschikbaar gestelde druppel heb ontvangen, waarmee ik
toegang heb tot het botenhuis en daarbinnen de ruimtes waartoe ik gemachtigd ben. Bij opzegging
van mijn lidmaatschap lever ik mijn druppel in en ontvang ik de betaalde borg retour.
Bij het inleveren van mijn sleutel, ontvang ik een druppel.
Heb ik geen sleutel, of kan ik deze niet inleveren, dan betaal ik een borg van €10,-. Raak ik mijn
druppel kwijt dan kan ik bij de ledenadministratie een nieuwe aanvragen. Ook dan betaal ik een borg
van €10,-.
Wil ik geen sleutel, dan weet ik dat ik niet zelfstandig toegang heb tot het botenhuis en op een later
moment niet door de poort op de loopbrug kan gaan.
Ik heb kennisgenomen van onderstaande punten:
1. Het afsluiten van de deuren:
a. Bij binnenkomst draai ik de toegangsdeur achter me op slot.
b. Ga ik weg of het water op, dan draai ik de deuren op slot, om te voorkomen dat
vreemden in het botenhuis/ kantine/ kleedruimte/ werkplaats kunnen. Ik denk hierbij
ook aan de buitendeur in de binnensportruimte.
c. Ga ik naar beneden en/of het water op, dan zorg ik dat ik, of iemand uit mijn ploeg, een
druppel bij zich heeft. (Belangrijkste praktische aandachtspunt is: waar we vroeger, als
we van het water kwamen met een code toegang kregen tot de kantine/kleedruimtes,
moet deze toegang nu met je druppel bediend worden).
2. De volgende deuren doe ik achter mij op slot
a. Voordeur beneden (dit is de toegangsdeur waarmee je de botenloods in komt).
b. Voordeur boven aan de buitentrap bij de binnensportruimte.
c. Glazen tussendeur op de 1e verdieping.
d. Indien van toepassing: werkplaats, bestuurskast, schoonmaak- en voorraadkast.
3. Sluiten van de roldeuren:
• CHECK EERST OF ER NOG IEMAND OP HET WATER IS!!! De roldeuren kun je van buiten
niet van het slot halen.
• Mocht je onverhoopt toch terugkomen bij een vergrendelde roldeur, roei dan even naar
ponton/bak aan de voorkant van het botenhuis. Je kunt dan met je druppel aan de
voorzijde naar binnen.
• We verzoeken iedereen om de roldeuren zoveel mogelijk dicht te houden
4. Ik machtig …………………………………………………………… om mijn druppel in ontvangst te nemen.




lk lever mijn oude sleutel in.
Ik heb geen oude sleutel omdat ik deze kwijt ben geraakt.
Ik heb nooit een sleutel gehad.

Datum:

Naam:

………………………………

……………………………………………….

Handtekening

