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Coronavirus (COVID-19) Protocol Passanten 

Ingang 11 mei 2020 
1 Mei 2020 

Procedure. 

• Passanten dienen zich telefonisch aan te melden bij de havenmeester: 0172-435090. 

• Er wordt overlegd of het schip zelfvoorzienend is. Zolang het sanitair is afgesloten, is dit een 

voorwaarde om een ligplaats in de WVA-haven te verkrijgen. 

• In overleg zal telefonisch worden bepaald of er een geschikte ligplaats beschikbaar is. 

• De havenmeester geeft het ligplaats- (box)nummer van de ligplaats telefonisch door. 

• De passant dient zelf en zonder hulp van anderen zijn boot af te meren. 

• Gezelschappen worden niet toegelaten op de haven. 

• De passant kan gebruik maken van de elektriciteit en drinkwatervoorziening op de haven. 

• De passant dient zich na het aanleggen terstond naar de havenmeester in het havenkantoor 

(De Lis) te gaan om zich op 1,50 meter afstand van de havenmeester te melden. 

o Het is niet toegestaan om voorbij het plexiglas scherm te komen. 

o De passant kan alleen digitaal via de Pinpas betalen. Bij voorkeur contactloos. 

• Passanten worden geacht om zoveel als mogelijk op hun eigen schip te vertoeven. 

• Passanten die de haven via de wal verlaten dienen direct van hun schip via de kortst 

mogelijke route naar de havenuitgang te wandelen (of vice versa).  

• Eventuele bezoekers moeten vooraf worden aangemeld bij de havenmeester. De passant is 

verantwoordelijk voor het gedrag van zijn bezoekers. 

Overig. 

• Alle overige relevante WVA-protocollen zijn ook van toepassing op passanten. Zie hiervoor 

het publicatiebord bij de haveningang of de website. 

• De gebruikelijke voorzieningen zijn voor passanten beschikbaar. Met uitzondering van: 

o Sanitair (Is nog niet beschikbaar, of is zeer beperkt beschikbaar: Zie Protocol Sanitair) 

o Wasmachine en droger; deze zijn niet beschikbaar. 

Reikwijdte 

• Dit protocol dient door alle passanten op de haven te worden opgevolgd. 

Algemeen 

• De Lis is alleen toegankelijk voor de havenmeester.  

• De standaard veiligheidsmaatregelen zoals door de overheid zijn geadviseerd gelden. 

• In alle gevallen dient 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

• Uitwijken naar een zijsteiger voor het passeren van anderen. 

• Samenscholingen van meer dan 2 personen zijn niet toegestaan. Ook niet in of op de 

schepen. Met uitzondering van gezinsleden van hetzelfde woonadres. 

 


