REGLEMENT PERSLUCHTVOORZIENING
Artikel 1
Een persluchtcompressor, de bediening ervan en het onderhoud, worden door het bestuur geregeld.
De kosten daaraan verbonden worden door de vereniging gedragen.

Artikel 2
Voor alle leden, zoals beschreven in de Statuten, Art. 5, is het vullen van hun persluchtflessen een gratis
voorziening.

Artikel 3
Voor “niet leden” zijn er kosten verbonden aan het vullen van hun persluchtflessen. Deze kosten worden
bepaald aan de hand van hetgeen is gesteld in een “overzicht tarieven”. Deze kosten moeten contant worden
voldaan aan de compressorbediener.

Artikel 4
Met de in het vorige artikel bedoelde "niet leden" worden uitsluitend die personen bedoeld, die incidenteel
flessen aanbieden op voordracht van de in Art. 2 aangeduide leden.

Artikel 5
Voor het vullen van flessen gelden de volgende voorwaarden:
a.
De flessen dienen bij het compressorstation gebracht en gehaald te worden.
b.
Het brengen en halen geschiedt uitsluitend binnen de daarvoor gestelde tijden.
c.
De aangeboden flessen dienen in een algemeen goede staat te verkeren, geen defecten aan kranen,
afdichtingen of aansluiting, geen grove beschadigingen aan de buitenwand te vertonen of lossen delen (roest)
te hebben (rammelen).
De aangeboden flessen dienen voorzien te zijn van:
- een door de Nederlandse wet erkende keuring
- een geldige keuringsdatum
- de naam van de eigenaar.

Artikel 6
De bediener heeft het recht, met opgaaf van redenen, persluchtflessen voor vullen te weigeren. Hij dient
hiervan rapport uit te brengen bij het bestuur, voor deze de materiaalbeheerder.

Artikel 7
Het werken met de persluchtcompressor geschiedt uitsluitend door de daarvoor door het bestuur
aangezochte bediener.

Artikel 8
Het vullen, vervoeren alsmede de opslag van persluchtflessen, is voor volledige verantwoording van de
eigenaar van die fles(sen). Nimmer kan de vereniging of compressorbediener aansprakelijk gesteld worden
voor omstandigheden, voortvloeiend uit het ter vulling aanbieden van persluchtflessen.
Het in het VEILIGHEIDSREGLEMENT hier omtrent gestelde is volledig van toepassing.

Artikel 9
Afhankelijk van de plaats van het compressorstation kunnen met betrekking tot Art. 5a en 5b aanvullende
voorwaarden worden gesteld welke aan de onder Art. 2 vermelde leden schriftelijk, in het orgaan of
anderszins, kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 10
Bij omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

SUB70 15-2-2002

