
Van: Bestuur WSV De Engel 

Aan: Leden WSV De Engel 

Datum: Maart 2018 

Betreft: Nieuwe elektriciteitsvoorziening  

 

Beste leden, 

Onze DWW’ers hebben in deze winterperiode weer een kunststukje geleverd: de nieuwe 

elektrakasten, groepenkast en benodigde leidingen naar en op de A en B- steiger zijn aangebracht. 

De verlichting op de A en B-steiger is aanmerkelijk verbeterd. 

Dat betekent dat we in het nieuwe vaarseizoen overgaan naar gebruik van de nieuwe voorziening.  

Het gebruik van deze nieuwe voorziening brengt de volgende veranderingen met zich mee.  

Voor leden:  

- Vaste ligplaatshouders op A-steiger krijgen eigen elektriciteitsaansluiting door middel van 

een toegewezen Contact Doos (CD). 

- De vaste ligplaatshouder is verplicht stroom van de eigen CD te nemen. 

- Deze CD heeft een slot dat aangeschaft dient te worden bij de havenmeester. Gebruik van 

eigen sloten is om veiligheidsredenen niet toegestaan.  

- Indien geen slot wordt afgenomen, mag geen andere afsluiting worden aangebracht. 

- Door aanschaf van het slot heeft de havenmeester in verband met veiligheid te allen tijde 

toegang tot de contact doos.  

- De eigenaar is verantwoordelijk voor het afsluiten van de CD bij gebruik en afwezigheid. 

- De oude elektriciteitsvoorziening op de A/ B-steiger blijft in stand en is beschikbaar voor 

leden met een ligplaats aan de B-steiger en voor passanten. 

- De oude voorziening blijft dus beschikbaar voor leden aan de B, C en D-steigers, echter met 

een maximale kostenvrije gebruiksduur van in totaal 4 uur.  

- Indien vaste ligplaatshouder aan B, C of D-steiger voornemens is meer dan 4 uur stroom te 

verbruiken moet gebruik worden gemaakt van een kWh. meter. 

- Vaste ligplaatshouders op B-C-D-steigers betrekken de losse kWh-meter bij de havenmeester 

bij meer gebruik van kostenvrije gebruiksduur walstroom. Betaling van elektriciteitsverbruik 

dient bij de havenmeester voldaan te worden bij inlevering kWh- meter. Bij diens 

afwezigheid is er een meter beschikbaar in het havenkantoor, waarop de gebruiker de naam 

en duur van het gebruik invult op een bijbehorende lijst. 

 

- De meterstand op de vaste kWh-meters van de toegewezen Contactdozen worden elk jaar 

door de havenmeester opgenomen. 

 

- Tarief voor elektriciteitsverbruik bedraagt € 0,30 per kWh. In dit bedrag zijn huur van kWh meter, 

stroomverbruik en afschrijvingen opgenomen. 

- Afrekening van het elektriciteitsverbruik gaat plaatsvinden via de jaarlijkse contributie- en 

liggeldnota. 

  



Voor passanten:  

-  Passanten sluiten aan op “oude” kasten en betalen daarvoor via het passanten-liggeld bij de 

havenmeester. 

Bovenstaande zal leiden tot aanpassing van het Havenreglement. Dit aangepaste Havenreglement zal 

aan de orde komen in de volgende Algemene Vergadering. 

 

 


