Infoblad/Nulmeting
van woonschepen voor
aanvang van het transport
over water

Inleiding
Het infoblad/nulmeting bestaat uit de volgende onderdelen:
- Inleiding, - Begrippen, - Gegevens, - Algemeen, - Inventarisatie, - Checklist, - Opmerkingen,
- Ondertekening.
Bij het onderdeel Inventarisatie en Checklist staat een inleiding en daar wordt aangegeven wat er
verwacht wordt als er een vraag met ‘nee’ wordt beantwoord. Zijn er verder nog zaken die van belang
zijn, verzoeken wij u die vast te leggen in het veld opmerkingen wat u kunt vinden op de laatste
pagina.

Begrippen
Sleep
Woonschip
Opdrachtgever
Opdrachtnemer

Gegevens
Naam opdrachtnemer
Aantal sleep-/duwboten waarmee de sleep gedaan wordt
Naam opdrachtgever
Naam woonschip

Algemeen
Datum transport
Startlocatie
Eindbestemming
Minimaal benodigde doorvaarthoogte van het traject
Minimaal benodigde breedte van het traject
Minimaal benodigde diepgang van het traject
Lengte van het woonschip (incl. aanbouwen etc.)
Breedte van het woonschip (incl. aanbouwen/uitsteeksels)
Diepgang van het woonschip (incl. ballast)
Hoogte van het woonschip boven de waterlijn
Lengte van het samenstel (boot + vaartuig)
Is er extra drijfvermogen onder het woonschip aangebracht
(bijvoorbeeld piepschuim of luchtzakken)?
Uit hoeveel bakken bestaat het casco?
Alleen van toepassing bij bouwaard beton.
Wanneer heeft de laatste keuring plaats gevonden?
Alleen van toepassing bij bouwaard staal.

Slepen en/of duwen
Woonschip, woonark, watervilla
Verzekerde EOC
Degene die de sleep gaat uitvoeren

Inventarisatie
Het gedeelte ‘Inventarisatie’ bevat vragen waaruit blijkt wat de staat is van het woonschip voor
transport. Wordt hier een vraag met ‘nee’ beantwoord dan dienen er foto’s gemaakt te worden.
In geval van schade is er dan geen discussie of het een bestaande schade is of dat deze schade
is ontstaan tijdens het transport.
De bak/scheepsromp is vrij van gebreken.
Het dak (incl. overstek) is vrij van gebreken.
De omloop is vrij van gebreken.
De gevelbekleding is vrij van gebreken.
Het stucwerk/wandafwerking, plafonds, vloeren en afwerking algemeen is vrij
van gebreken.
De deuren incl. de kozijnen van vensters en luiken zijn vrij van gebreken.
Het leidingwerk (afvoersystemen, waterleiding en ventilatiesystemen) is vrij
van gebreken.
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Checklist
De checklist bevat vragen die van belang zijn om het transport op een zo veilig mogelijke manier te
laten plaatsvinden. Wordt hier een vraag met ‘nee’ beantwoord dan is dit een item met een verhoogd
risico. Indien het transport toch wordt uitgevoerd is het van belang dat er in het veld opmerkingen, per
item, vastgelegd wordt wat er voor actie ondernomen is.
Het veld opmerkingen kunt u vinden op de volgende pagina. Bij twijfel of vragen kunt u contact
opnemen met de afdeling Pleziervaart op telefoonnummer 088-6699545 om samen te overleggen.
Blijkt dat er onvoldoende actie ondernomen is dan kan dit van invloed zijn op de schade-uitkering.
Zijn er, in geval van tussentijds afmeren, voldoende voorzieningen aan boord
om het woonschip veilig af te meren?
Is er in geval van duwen voldoende zicht om over het woonschip heen te
kijken?
Zijn er voldoende deugdelijke bevestigingspunten om de touwen/draden aan
het woonschip te kunnen bevestigen om een veilig transport te kunnen
waarborgen?
Is er tijdens de sleep toegang tot het woonschip (incl. de betonnen bak)?
Is het vrijboord voldoende om een veilig transport te kunnen waarborgen
(extra aandacht indien er standpijpen aanwezig zijn)?
Zijn er voldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat er water door
middel van golfslag het woonschip in kan komen?
Ligt het woonschip gelijk lastig in het water (er is geen sprake van
overmatige scheefstand)?
Wordt er, indien er ballast wordt aangebracht met behulp van water, gebruik
gemaakt van afgesloten bakken?
Kan in geval van gekoppelde bakken veilig transport gewaarborgd worden?
Alleen van toepassing bij bouwaard beton.
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Opmerkingen

Ondertekening
Opdrachtgever
(Naam)
(Plaats/Datum)

Akkoord/handtekening

Opdrachtnemer
(Naam)
(Plaats/Datum)

Akkoord/handtekening

