KNZRV Aankomst info. Welkom bij de KNZ&RV!

Foto: Entree/Entry KNZ&RV

In geval van aankomst met boot voor wedstrijden volg de instructies op de borden en/of aanwijzingen
van de verkeersregelaar of rij anders door naar achteren via de weg aan de linkerzijde. De boot kan
achteraan op het terrein (“De Noordkop”) worden geparkeerd.

Foto: Boat parking Noordkop

De auto kan daar niet blijven staan maar kan op de dijk aan de linkerkant van de weg worden
geparkeerd.

Foto: Auto parkeren tov de kraan / Car parking oposite of the crane

Elk verder transport van boot naar kraan (indien noodzakelijk) dient met de aanwezig golfcar te worden
gedaan. De havenmeester maakt u wegwijs voor het gebruik.

Foto: Golf car voor boot transport, trailer op de merken en voorkant naar het zuiden
Golf car for boat logistics, trailer parked on the marks, facing south

Voor snelle logistiek na de wedstrijden wordt de toegangsweg geblokkeerd en havenverkeer via de
parkeerplaats op de dijk geleid.

1 Trailer wordt onder de kraan geplaatst en de volgende wordt klaar gezet op de weg op voldoende
afstand. Een tweede golfcar in geval van evenement zal ter beschikking staan. Een helpende hand
laat het vlot verlopen!

Arrival information. Welcome at the Royal Netherlands
Yacht Club!
In case of arrival with trailer and boat please follow the instruction on the signs or of traffic aids, else
follow the road on the left side all the way to the end. Please park your boat there and not your car.
Cars can be parked on the grounds left of the road.
Any other transport of trailer and boat should be done by using the available golf car with tow hook.
The habourmaster will instruct and help you. His office can be found on het North side of the
clubhouse.
For crane use please ask the habour master for instructions and the code of the lock.

