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Gebruiksvoorwaarden van de Genieweg Spoorbanen MBV het Y.


















Het spoorwegreglement van MBV het Y is leidend op Zomerstoom2018.
Gebruik van de spoorbanen geschiedt volledig op eigen risico.
Machinisten jonger dan 16 jaar moeten altijd onder begeleiding rijden.
Het nuttigen van alcohol houdende dranken op of rond de treinen is NIET
toegestaan.
U dient ten alle tijden de aanwijzingen van medewerkers van MBV het Y op
te volgen.
U bent verplicht voor onveilige seinen (7,25 inch baan) te stoppen. Des gewenst kunt u het seinhuis d.m.v. een signaal aangeven dat u (langer) voor
een onveilig sein staat.
De maximum snelheid op de baan bedraagt maximaal 10 km/uur.
In het station is de maximale snelheid 5 km/uur.
De verzorging van de locomotieven dient te gebeuren op de daartoe bestemde sporen bij het depot of boven de bakken in de sporen ter hoogte
van het kaartverkoop huisje. Voor de 5 inch baan: sporen bij de draaischijf.
Spoor I baan: de binnenliggende opstelsporen.
Vuur trekken mag uitsluitend in noodgevallen langs de baan.
Mocht een voertuig om welke reden dan ook op de baan tot stilstand komen, meld dit z.s.m. bij een medewerker van het Y. Het voertuig moet dan
zo snel en veilig mogelijk naar een aangewezen zijspoor verplaatst worden.
Het station (7,25 inch baan) is met 4 armseinen als uitrij seinen beveiligd.
Bij gesloten sein dient u ALTIJD te wachten tot dit op veilig gesteld wordt.
(Er staan 2 palen met meldingsknoppen aan het seinhuis als de conducteur
aangegeven heeft dat u klaar bent voor vertrek; seinen worden vanuit het
seinhuis bediend).
Ter hoogte van het depot (7,25 inch baan) is een dubbel armsein geplaatst.
De linkerarm beveiligd het oprijden vanaf het depot naar de hoofdbaan. De
rechterarm dient ter beveiliging van het binnenrijden van het station. Bij
gesloten sein dient u ALTIJD te wachten tot het juiste sein op veilig gesteld
wordt.
Ten slotte willen we u erop wijzen dat de recreatieweide openbaar is en dat
er gasten met campers/tenten/caravans etc. geparkeerd staan. Op deze
dagen kan het extra druk zijn, vooral met spelende kinderen. Wij verzoeken u derhalve zeer alert te zijn op alle andere mensen, speciaal kinderen,
rond of misschien wel op de baan. Indien kinderen met de trein mee gaan
rennen, stopt u de trein en maant ze om afstand te houden.

Wij wensen u een fijn en vooral ook veilig verblijf op onze spoorbaan.......

Modelbouwvereniging het Y.
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