Elektriciteit bemetering Haarlemsche Jachtclub
Vanaf 1 januari 2018 wordt, zoals al eerder aangekondigd, gestart met de
elektriciteit bemetering van de ligplaatsen in het water berekend naar
gebruik. Uw pasje kunt u, voor zover nog niet in uw bezit, ophalen bij de
havenmeester zodat u uw eigen meter aan en uit kunt schakelen.
We hebben er naar gestreefd om de pasnummers zoveel als mogelijk is te
laten corresponderen met uw box nummer.
Indien u tijdelijk een andere ligplaats krijgt/heeft ontvangt u buiten de pas
voor uw normale ligplaats ook (indien u stroom wenst te gebruiken) een
zogenaamde passanten pas voor uw ander ligplaats.
Indien u terug gaat naar uw eigen ligplaats dient u deze weer in te leveren
bij de havenmeester.
Met uw eigen pas schakelt u de stroom uit in de box die u verlaat en met
de passantenpas kunt u de stroom op uw tijdelijke ligplaats aan en
uitschakelen zoals u wenst.
Hoe schakelt u de stroom aan of uit:
1. Neem uw pas mee naar het clubhuis
2. In de hal direct rechts als u binnenkomt hangt de kaartlezer.
3. Houdt uw pas voor de kaartlezer.
4. Haal uw pas weg en u ziet de gegevens van uw aansluiting.
5. U ziet ook of de aansluiting on of off staat.
6. Door uw kaart er nogmaals voor te houden zet u de aansluiting aan
of uit.
Gaat u op vakantie dan zet u de aansluiting uit.
Bent u dat vergeten dan kunt u via WhatsApp of door te bellen vragen of
de havenmeester dat voor u doet. Dit is van belang omdat het kan zijn
dat tijdens uw vakantie er passanten in uw box komen te liggen.
Raakt u uw pas kwijt dan kunt u bij de havenmeester tegen betaling van
10 euro een nieuwe krijgen. Heeft u nog vragen dan kunt u hiervoor bij de
havenmeester terecht.
Met vriendelijke groet,
Peter Unkel, penningmeester

