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Inleiding
De sleutels voor de sloten in het botenhuis zijn digitale druppels voor eenvoudig sleutelbeheer.

De digitale sloten kunnen, bij verlies of niet inleveren van een druppel, zo geprogrammeerd worden, dat de 
betreffende druppel geen toegang meer geeft tot het botenhuis. Derhalve hoeven sloten en sleutels nooit 
vervangen te worden.

Verder kan er per slot toegangsrecht worden verleend. Hiermee kunnen bijvoorbeeld bestuursleden met de 
zelfde druppel toegang krijgen tot de bestuurskast. Er is dus maar één druppel nodig voor alle sloten. 
Bestuursleden en commissieleden krijgen extra rechten. In het geval dat de druppel geen toegangsrecht heeft 
tot een bepaald slot, wordt  er een rood lichtsignaal afgegeven en komt de knopbediening niet vrij.

Botenhuis Dijkzijde:

Werking sloten algemeen
We hebben twee varianten:

1. De meerpuntssluiting op de voordeuren (boven en beneden aan de dijkzijde). Buiten houd je je 
druppel voor het vierkante zwarte vlak, er flakkert even een groen ring en je hebt een paar seconden 
om de knop naar rechts te draaien en de deur te openen. Te laat met aan de knop draaien? Dan moet 
je de druppel opnieuw aanbieden. Als je binnen bent, valt de deur achter je in het slot. Naar buiten 
gaand duw je de deur met de klink open. Achter je valt de deur weer in het slot.

2. Het traditionele model op de binnendeur. Houd de druppel voor het zwarte vlak net boven de 
deurklink. Er flakkert even een groene ring. Druk de klink naar beneden en loop door. Achter je valt de 
deur weer in het slot. Vanaf de binnenzijde (dus vanaf wc’s, kleedkamers, kantine en ergometerruimte
kun je de binnendeur gewoon met de klink openen en valt hij achter je dicht.

Voor beide varianten geldt: - De deuren kunnen altijd van binnenuit worden geopend. - Heb je geen 
toegangsrecht tot een bepaalde deur dan zie je een rood lichtsignaal.

Belangrijkste aandachtspunt is: toegang krijgen tot de kantine/ kleedruimtes (of als je even naar beneden 
loopt). Deze toegang moet met een druppel bediend worden. Ga je dus naar beneden en/of het water op, 
zorg dat jij of je stuur een druppel bij zich heeft.

De druppel en cilinder
De werking van “sleutel” en slot is dat je de druppel tegen (net voor) het slot houdt.

Roldeuren naar het vlot

Oplichtende ring (hier groen)
Groen > toegang (bedienen binnen aantal seconden)

Rood > geen toegang



Hier zit aan de binnenzijde rechts op de deur een mechanische grendel. 

Openen: 

Grendelhendel iets naar rechts duwen en naar je toe draaien. Vervolgens kan de grendel helemaal naar links. 
De deur is nu van het slot en kan met het zwarte handvat op de deur omhoog en omlaag getrokken worden.

Sluiten: 

CHECK EERST OF ER NIET NOG IEMAND OP HET WATER IS!!! De roldeuren kun je van buiten niet van het 
mechanische slot halen. Mocht je onverhoopt toch terugkomen bij een vergrendelde roldeur, roei dan even 
naar ponton/bak aan de voorkant van het botenhuis. Je kan met je druppel het botenhuis in en binnen de 
roldeur ontgrendelen. Je zou ook via het strandje naar de voordeur kunnen komen.

Trek de deur met het zwarte touw en hendel naar beneden. Duw de hendel helemaal naar rechts in het gat, dat
zich in de geleiderails bevindt en klap de hendel weer naar beneden.

Ga je roeien, dan kun je de deur aan de buitenzijde met het touw naar beneden trekken tot op een kiertje. De 
grendel kan niet vanzelf op slot gaan. 

We vragen iedereen om de roldeuren zoveel mogelijk dicht te houden in:

- de winter, omdat de botenloods vorstvrij gehouden wordt met verwarming en we niet onnodig hoge 
stookkosten willen.

- voorjaar en zomer, om te voorkomen dat zwaluwen zich nestelen in de botenloods.

Belangrijk:
- Alle deuren achter je op slot doen (? Zeker als je de laatste bent die weg of het water op gaat?)

o Voordeur beneden 
o Voordeur boven aan de buitentrap bij de ergometerruimte
o Glazen tussendeur
o Roldeuren (alleen als je als laatste weg gaat)

- In najaar en winter binnendeuren van kantine, ergometerruimte en glazen tussendeur sluiten om 
hogere stookkosten te voorkomen.

- Heb je een specifieke ruimte geopend, doe die dan zelf weer op slot:
o Werkplaats
o Bestuurskast
o Waskast
o Voorraadkast

- De poort zal later een digitaal slot krijgen en voorlopig niet op slot gaan.
- Druppel mee naar beneden en mee de boot in. 
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