Bouwreglement versie 1 juni 2013

Blad 1
Algemeen
Dit bouwreglement dient ter voorkoming van schade aan het park en of aan de eigendommen en kavels
van de eigenaren, alsmede om de rust zo veel mogelijk te waarborgen.
Dit reglement maakt een deel uit van het parkreglement en is daarmee onverbrekelijk verbonden.

Definities
Bouwreglement
Het Park
De Coöperatie
Beheerder
De kavels
De opdrachtgever
De hoofdaannemer
Gebruiker

Reglement dat nodig is om bouwactiviteiten uit te voeren
Recreatiepark De Friese Wadden
Mede-eigenaren van het park
Vertegenwoordiger of medewerkers van de coöperatie
De kavels van (privé) eigenaren
Degene die opdracht geeft voor bouwactiviteiten
De opdrachtnemer van de opdrachtgever
De persoon die in opdracht van de opdrachtgever de werkzaamheden gaat
uitvoeren.

Werkend reglement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Het reglement geldt voor iedereen die zich op het park bevindt.
De instructies van de beheerder dienen te allen tijde onverwijld te worden opgevolgd..
De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor naleving van dit reglement door zijn medewerkers en
voor de door hem ingeschakelde personen of onderaannemers.
De bouwactiviteiten op het park zijn uitsluitend toegestaan (zie parkreglement) op werkdagen van
maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur
Indien er moet worden afgeweken van deze werkdagen of uren zal dit met de beheerder moeten
worden besproken.
Er mag alleen gebruik worden gemaakt van de wegen op het park en van de bouwkavel van de
opdrachtgever.
Het is niet toegestaan om buiten de bouwkavel te parkeren of goederen op te slaan.
Indien ten behoeve van de bouwactiviteiten of anderszins gebruik moet worden gemaakt van
terreinen buiten de bouwkavel van de opdrachtgever, dient per keer hiervoor bij de beheerder
toestemming te worden gevraagd .
Indien het nodig is voor de bouw om voertuigen zwaarder dan de 2500 kg (parkreglement) te
gebruiken zullen in overleg met de beheerder maatregelen worden genomen waarbij rijplaten tot de
mogelijkheden behoren.

Blad 2
10.

11.
12.
13.
14.

Toegebrachte schade aan enig deel van het park zoals wegen en paden, straatkolken, straatlantaarns,,
groenvoorzieningen, kavels en dergelijke, en aan zaken die zich op het park bevinden van medeeigenaren dient direct te worden gemeld bij de beheerder en de eigenaar van de zaken die zijn
beschadigd.
Aan het einde van iedere werkdag dient het afval te worden opgeruimd en dient het bouwterrein
(bouwkavel) schoon en netjes te worden achtergelaten.
De opdrachtgever, hoofdaannemer, diens medewerkers of de door hem ingeschakelde personen of
onderaannemers dienen zich voor het overige te houden aan het parkreglement.
In geval van overtreding van één of meerdere bepalingen van het reglement kan de beheerder de
desbetreffende persoon de toegang tot het park ontzeggen voor een bepaalde periode en bij
herhaalde overtredingen definitief.
Naast dit reglement gelden de gebruikelijke bouwregels en voorschriften.

Bouwformulier
Dit formulier geeft toestemming om bouwactiviteiten uit te mogen voeren op het park en maakt
onderdeel uit van het parkreglement
Ondergetekende:
Naam

……………………………………..

Wonende

……………………………………..

Plaats

……………………………………..

Kavel nummer ……………………………………..
Verklaart als volgt:
1.

Gebruiker krijgt toegang tot het recreatiepark De Friese Wadden, eventueel met een voertuig onder
door de beheerder van het park te bepalen voorwaarden.
2.
De gebruiker verklaart zich akkoord met het gestelde in het bouwreglement en met het
parkreglement van het recreatiepark De Friese Wadden.
3.
De gebruiker zal voldoende voorzorgsmaatregelen treffen om schade aan het park te voorkomen en
zal bij zeer zwaar bouwverkeer in ieder geval gebruik maken van rijplaten.
4.
Gebruiker erkent aansprakelijkheid voor alle schade die hij of zij veroorzaakt en die het gevolg is
van de bouwactiviteiten.
Voor zover de gebruiker wordt vertegenwoordigd bij ondertekening, verklaar de ondertekenaar daartoe
bevoegd te zijn.
Voor en namens………………………………

Naam(blokletters)…………………………….

Getekend voor de terhandstelling en kennisname van het park en bouwreglement van het recreatiepark
De Friese Wadden
Handtekening……………………………………

