
  Uittreksel HAVENREGLEMENT 

ARTIKEL 1 Toepassing 
Dit reglement is van toepassing op de door de Stichting De 
Waterlijn en/of aangesloten verenigingen in beheer zijnde 
steigers, ligplaatsen, club accommodatie,  terreinen, objecten en 
andere bijbehorende  faciliteiten. Daar waar in dit reglement 
wordt gesproken over “jachthaven” wordt daarmee bedoeld de 
hiervoor genoemde zaken. 
 
ARTIKEL 2 Bezoekers 
De toegang tot de jachthaven is verboden voor onbevoegden. 
Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester. Een ieder 
die zich op de jachthaven bevindt, dient de aanwijzingen van de 
havenmeester of zijn/haar personeel op te volgen en dient kennis 
te nemen van de geldende veiligheids- en 
calamiteitenvoorschriften ter plaatse. 

ARTIKEL 3 Verbodsbepalingen 
Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden orde, 
rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen 
en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft. Op de 
jachthaven  is het niet toegestaan: 
1. Hinderlijk lawaai te maken; 
2. Afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het 

water; 
3. De jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, 

huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere 
milieuverontreinigende stoffen; 

4. (huis-)dieren los te laten lopen; 
5. Vaartuigen en auto's schoon te maken met drinkwater en/of 

niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen; 
6. Motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te 

verplaatsen; 
7. Elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan 

wel is aangewezen; 
8. Met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen 

hinderlijke snelheid te varen; 
9. Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde 

staat te laten; 
10. Open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken; 
11. Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten; 
12. Te zwemmen of te duiken; 
13. In het vaartuig te overnachten dan wel het vaartuig als woon 

en/of verblijfplaats te kiezen. 
Voor genoemde handelingen onder 1, 6, 7, 10, 11, 12 en 13 kan 
de havenmeester tijdelijk vrijstelling verlenen. Overtreding van dit 
artikel, geeft de havenmeester het recht de overtreder de 
toegang tot de jachthaven te ontzeggen. 

ARTIKEL 4 Afvalscheiding en verwijdering 
Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden 
afvalstoffen gescheiden te deponeren in de daarvoor geëigende 
depots of inzamelpunten. Bijzondere afvalstoffen/stortmateriaal 
worden niet door de jachthaven ingenomen. Ter verwijdering van 
de stoffen genoemd in artikel 3, onder 3 dient men de 
aanwijzingen te volgen van de havenmeester. Ingeval van 
overtreding is de havenmeester gerechtigd om op kosten van de 
veroorzaker de verontreiniging stoffen te (doen) verwijderen. 

ARTIKEL 5 Schadeverhaal 
De havenmeester is niet aansprakelijk voor schade van welke aard 
of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen 
toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een 
en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen 
toerekenbare tekortkoming. 

ARTIKEL 6 Indeling haven 

Toewijzing en indeling van de ligplaatsen en van plaatsen op de 
wal geschiedt door het bestuur van de ZMvD. 
Zie verder het uitgebreide havenreglement 
 

ARTIKEL 7 Vaartuigen 
De eigenaar van een vaartuig is verplicht te zorgen dat zijn 
vaartuig is voorzien van deugdelijke meertouwen, het vaartuig 
moet deugdelijk worden afgemeerd en andere vaartuigen mogen 
geen hinder  ondervinden van afmeren of wegvaren. 
Het afmeren van de boten dient zodanig te geschieden dat noch 
de voor- of achtersteven, preekstoel, anker(s) of davits over de 
steiger steken. 
Bijboten dienen zodanig aan het vaartuig te worden vastgemaakt 
dat zij geen hinder of gevaar vormen voor andere 
ligplaatsgebruikers en hun vaartuigen. Zie verder het uitgebreide 

havenreglement 

ARTIKEL 8 Toezicht 
Tijdens de stalling is het niet toegestaan om: 
1. Gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten; 
2. De (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct 

toezicht; 
3. Accu's (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht; 
4. Het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct 

toezicht. 

ARTIKEL 9 werkzaamheden aan vaartuigen 
Tijdens de stalling is het niet toegestaan om: 
1. Werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) 

verrichten; 
2. Steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen; 
3. Vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren; 

Alleen voor bepaalde werkzaamheden onder 1 kan de 
havenmeester tijdelijk vrijstelling verlenen. Echter, 
brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en 
weken met open vuur in het algemeen, zijn te allen tijde 
verboden. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester het 
recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot 
de jachthaven te ontzeggen. Zie verder het uitgebreide havenreglement 

ARTIKEL 10 Winterligging in de jachthaven 
De jachthaven is in principe geen winterberging. De boten moeten 
“vaarklaar” of “gebruiksklaar” liggen. 
De aanblik moet netjes zijn. Geen klapperende afdekzeilen in 
diverse felle kleuren. Geen masten die half over de steiger steken 
en dergelijke E.e.a. wordt beoordeeld door het  bestuur. 
Zie het verder uitgebreide havenreglement 

 
ARTIKEL 11 
De havenmeester is gerechtigd de stroomvoorziening af te sluiten. 
Hij is tevens gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties te 
beperken. 

Artikel 12 Slotbepaling 
Indien een artikel van dit havenreglement voor verschillende 
uitleg vatbaar is, alsmede in gevallen waarin dit reglement niet 
voorziet, beslist het bestuur van de ZMvD. 
Op onze website vind u een volledig exemplaar van ons 

havenreglement. 


