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VERKORT HAVENREGLEMENT VOOR PASSANTEN 
 

1. Passanten dienen op de datum van vertrek de haven uiterlijk om 12.00 uur te verlaten. Verlenging 
van de ligperiode dient voor 11.00 uur te geschieden. 
 

2. De schipper die als passant de haven bezoekt, dient zich onmiddellijk bij aankomst bij de 
havenmeester te melden. Door het afmeren van zijn jacht in de haven onderwerpt hij zich aan de 
bepalingen in dit havenreglement. Iedereen is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester 
direct op te volgen. 

3. De havenmeester wijst passanten hun ligplaats en int de daarvoor geldende vergoeding.  

4. Huishoudelijk afval dient gescheiden in de daartoe aanwezige containers gedeponeerd te worden. 
Chemisch afval moet afgeleverd worden in het hiertoe ingerichte afvaldepot. 

5. Behoudens wettelijke aansprakelijkheid is de vereniging is niet aansprakelijk voor een schade, hoe 
dan ook ontstaan, of voor diefstal van welk eigendom van passanten. 

6. Wanneer een vaartuig schade heeft veroorzaakt aan een ander vaartuig of enig havenwerk, moet 
de schipper, voor hij zijn reis vervolgt, hiervan zo spoedig mogelijk kennis geven of opgave doen 
aan de schipper van het beschadigde vaartuig en aan de havenmeester. 

7. Vaartuigen aan de passantensteigers dienen in verband met brandgevaar in principe met de boeg 
naar buiten te worden afgemeerd. Dit geldt zonder uitzondering voor drukke weekeinden in het 
hoogseizoen en speciale feest- en vakantiedagen op aangeven van de havenmeester. In bijzondere 
gevallen kan de havenmeester van deze regel afwijken. 

8. Schippers en andere opvarenden moeten gedogen dat de opvarenden van naast hun vaartuig 
vastgemaakte vaartuigen, verbinding hebben met de wal en tussen de vaartuigen onderling. 

9. Schippers en opvarenden van een vaartuig dat naast een ander vaartuig ligt, mogen het vertrek van 
dat andere vaartuig niet verhinderen of belemmeren. 

10. Het gebruik aan boord van een ander toilet dan een chemisch toilet of een op een vuilwatertank 
afvoerend toilet is in de haven niet toegestaan. 

11. Korte passanten (die niet blijven overnachten) zijn in principe welkom tussen 11.00 en 15.00 uur, 
met een maximaal verblijf van 2 uur. Korte passanten nemen plaats aan de B- of C- steiger, na 
aanwijzing door de havenmeester. Bij een verblijf van langer dan 2 uur is het volledige dagtarief 
verschuldigd. 

12. Het is verboden de haven en/of de steigers te verontreinigen, of gevaar voor verontreiniging te 
veroorzaken. Huisdieren moeten zowel op de wal als op de steigers aan de lijn gehouden worden. 

13. Ouders moeten te allen tijde toezicht houden op minderjarige kinderen. 

14. Het is verboden in de haven of op de steigerwerken op voor anderen hinderlijke wijze muziek te 
maken of te hebben, aggregaten te laten draaien, vallen te laten klapperen of zich zo te gedragen 
dat hinder ontstaat. 

15. Het is verboden op het terrein dat behoort tot de vereniging, op het water, op land of steigers vuur 
te maken of een BBQ te houden. 

16. Het is verboden fietsen te plaatsen op de steigers. 

17. Het is verboden water uit de waterzuilen van de vereniging te verspillen.  

18. Het is verboden in de haven te zwemmen, te spelevaren, te windsurfen of te sportduiken. 

 


