_____________________________________________
HAVENREGLEMENT
1. Een ieder die zich op de haven bevindt, dient de aanwijzingen van de haven exploitant of haven meester
Op te volgen.
2 . Men is gehouden in de haven,op de bijbehorende terreinen en in de aldaar bevindende gebouwen orde, rust
En zindelijkheid te betrachten,de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen,dat men door zijn gedrag
Of kleding aanstoot geeft .
3. Behoudens toestemming van de havenexploitant of havenmeester is het aldaar niet toegestaan :
 Met afval stoffen , olie , lenswater e.d het havencomplex te verontreinigen . Ter verwijdering van deze
stoffen dient men overleg te plegen met de havenmeester of havenexploitant.
 Zonder vuilwatertank het boordtoilet of douche te gebruiken: men is verplicht gebruik te maken v/d haven
Faciliteiten .
 Drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van vaartuigen en of auto’s .
 Motoren anders te laten draaien dan om het vaartuig te verplaatsen .
 Elders ligplaats in te nemen dan is aangewezen .
 Constructies op en wijzigingen aan vlotten en steigers (nagelvast) aan te brengen .
 Op palen , vlotten en steigers vocht absorberend materiaal aan te brengen .
 Met gehesen zeilen of met onveilige of voor andere hinderlijke snelheid in de haven te varen .
 Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten .
 Op het haventerrein open vuur te gebruiken of te koken .
 Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd te laten .
 Honden los te laten lopen (waakhonden havenexploitant uitgezonderd) .
4. Het is verboden het water of het terrein te vervuilen met ongeacht wat voor stoffen . Het is dan ook o.a
Verboden zodanig te werken dat enige verf resten ( ook schuurstof ) in het water kan geraken . Dit soort
Werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden op het verharde gedeelte van het terrein. Evengoed moet
Tijdens werkzaamheden aan of op de boot,waarbij afval en/of verontreinigde stoffen kunnen ontstaan, zoals
b.v schoonmaken,schuren of verven van de romp,de ondergrond afgeschermd zijn met b.v een stuk zeil of
plastic,zodat deze stoffen opgeruimd kunnen worden en geen kans krijgen het terrein te vervuilen . Volgens
de betreffende verordening v/d milieudienst moet deze voorzorg maatregel ten alle tijden genomen worden !
5. Het is verboden hinderlijk lawaai te maken ,of in de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten
waarbij hinderlijk geluid of andere overlast wordt veroorzaakt of waarbij het risico van brand en/of ontploffing
aanwezig is.
6. Het is verboden de afval containers te gebruiken voor enig ander afval dan huishoudelijk afval .
 Geen chemisch afval, zoals (lege) verfpotten, gebruikte kwasten ,verfverdunners of ander chemische
Reinigingsmiddelen .
 Geen bouwafval zoals hout,stenen en beton.
 Geen olie , vetten , accu’s en andere producten die zuur bevatten .
 Huishoudelijk afval zoals karton , papier en glas apart in de daarvoor bestemde container , bij twijfel
 S.v.p. eerst overleg met de havenmeester .

7.

Ligplaats houders worden verzocht hun auto op een ordelijke manier in de berm of op de parkeerplaats
( 1 auto per ligplaatshouder ) te parkeren.
8. De havenexploitant of havenmeester is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of welke oorzaak ook ,
Aan personen of goederen toegebracht , of voor verlies of diefstal van enig goed , tenzij een en ander het
Gevolg is van zijn persoonlijke schuld of grove schuld van personen in zijn dienst of door hem aangenomen
Voor het uitvoeren van werkzaamheden.
9. De vaartuigen zijn/worden niet door de havenexploitant verzekerd. De consument dient zelf zorg te dragen
voor een afdoende verzekering. Het door de consument niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen casco
schade komt voor risico van de consument.
10. Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren ( b.v. sleutels) aan derden in gebruik wil geven ,
Dient hij persoonlijk de havenexploitant of havenmeester vooraf daarvan schriftelijk , of op een andere door de
havenexploitant of havenmeester aanvaarde wijze , in kennis te stellen .
11. Het is de huurder verboden , zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenexploitant of havenmeester , het
Vaartuig of de ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken. ( zoals b.v. te koop plaatsen )
Het aanbrengen van enige reclame , in welke vorm ook , is zonder toestemming van de havenmeester verboden .
12. Bij tijdelijk vertrek , vooral in het hoogseizoen , worden de schippers verzocht de duur van hun afwezigheid
Aan de havenmeester te melden . De havenmeester is bevoegd de dan vrijgekomen ligplaatsen te gebruiken .
Hij draagt er zorg voor dat bij terugkomst de betreffende box weer beschikbaar is voor de huurder , tenzij deze
Zich niet afgemeld had of eerder of later terug komt . In die gevallen moet de huurder er rekening mee houden
Dat zij een andere plaats toegewezen kunnen krijgen .
13. Een schipper die tijdelijk als gast met zijn vaartuig van een ligplaats in de haven gebruik maakt , dient zich zo
Spoedig mogelijk na aankomst bij de havenmeester te melden , teneinde toestemming en een passende ligplaats
Te krijgen .
14. De huur en verhuur van ligplaatsen geschiedt altijd vanaf aanvang tot 31 december van het lopende kalenderjaar
en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden , tenzij uiterlijk 2 maanden van tevoren
wordt opgezegd , hetzij door huurder hetzij door verhuurder .
15. De ligplaats vervalt onmiddellijk indien het verschuldigde havengeld niet is voldaan binnen 14 dagen nadat
De huurder schriftelijk is gemaand .
16. In bijzondere gevallen kan de havenexploitant of havenmeester tussentijds de huur van een ligplaats opzeggen
Met een termijn van een week , in welk geval restitutie van 50% van het betaalde liggeld over de resterende
Maanden wordt gegeven . Bij tussentijdse opzegging door huurder kan geen enkel recht op restitutie geclaimd
Worden.
17. De huur van de ligplaats wordt aangegaan met de eigenaar van de boot en heeft betrekking op gebruik hiervan
Met een boot van de afmetingen zoals op dat moment bepaald . Bij tussentijdse verkoop van de boot kan noch
De huur van de ligplaats noch het recht op de huur van de ligplaats overgedaan worden , noch kan de huurder
Bij aanschaf van een boot met andere afmetingen enig recht doen gelden op een ligplaats met andere afmetingen.
18. Ook onderverhuur is niet toegestaan .
19. Het afmeren van bijboten in het water aan het vaartuig is verboden .
20. Tenzij en voorzover daarvoor een afzonderlijk reglement is vastgesteld , geldt dit haven reglement ook voor
de bijbehorende gebouwen en terreinen , als ook voor het parkeerterrein .
21. In enig geval niet vermeld in dit reglement is het besluit van de havenexploitant en of havenmeester bindend.

