
Havenreglement
ALGEMEEN

Artikel. 1

1.1 Dit reglement is van toepassing op alle havens, terreinen, gebouwen en installaties
(hierna te noemen: de faciliteiten) in eigendom en/of in beheer bij de
Watersportvereniging Wolphaartsdijk (WSVW), hierna te noemen: de vereniging.

Definities

Artikel. 2

2.1 Onder de faciliteiten wordt in dit reglement verstaan:

a) Het bij de vereniging in gebruik zijnde deel van de Westhaven; gelegen te
Wolphaartsdijk ten westen van de voormalige veerdam.

b) De Oude Landbouwhaven; gelegen ten oosten van de voormalige veerdam.
c) De Nieuwe Landbouwhaven, ten oosten van de loswal inclusief havenplateau, loswal,

parkeerterreinen, Kraaiennest en oevers.
d) De Schorhaven met zonneweide, parkeerterreinen, jukkenterrein en oevers, loodsen

en sanitairgebouw.
e) De nieuwe haven met sanitairgebouw ten noorden van het havenplateau/loswal
f) Overige eigendommen en zaken onder beheer van de WSVW.

2.2 Leden-passanten:  zijn leden die geen vaste ligplaats in de haven of op de wal
hebben maar een (lig)plaats huren tegen een speciaal tarief voor max. 28
aaneengesloten dagen of tot zo lang de ruimte het toelaat.

2.3 Kleinzeilerij: met de hand trailerbare (zeil)boten.
2.4 Vaste ligplaats: is een plaats voor een vaartuig in of op een van de faciliteiten van de

vereniging die per seizoen, tot opzegging, is toegewezen aan een bepaald lid of een
bepaalde groep van leden, met dien verstande dat slechts een ligplaats per lid of
groep van leden toegewezen kan worden.

2.5 Sancties: indien hier sprake van is, dan wordt dit vermeld bij het betreffende artikel.
2.6 FILO systeem: “First In Last Out” (Dit wordt toegepast in de loodsen en in de

gangpaden buiten tijdens de winterberging.)
2.7 Alle informatie m.b.t. tarieven staan vermeld op de site van de WSVW

.



Toegang

Artikel. 3

3.1 Gebruik, of het zich bevinden in/op de faciliteiten is verboden voor onbevoegden en
hen die de toegang hiertoe ontzegd is.

3.2 Bevoegd zijn:
a) Leden en thuis wonende gezinsleden.

b) (ingeschreven) passanten.
c) Introducés zoals bedoeld in het huishoudelijk reglement zijn bevoegd voor zover in dat

reglement bepaald.
d) Leden-passanten.
e) Deelnemers aan activiteiten georganiseerd door de WSVW

3.3 Het bestuur van de vereniging behoudt zich het recht voor de toegang tot de
faciliteiten te ontzeggen aan personen die zich niet volgens de regels van het
normale fatsoen gedragen, c.q. de reglementen niet naleven.

3.4 Bij het niet naleven van de reglementen of het niet opvolgen van de aanwijzingen
van de havenmeester(s) zullen sancties worden toegepast. Deze sancties zijn
opgenomen in de statuten

Havencommissaris/Havenmeesters.

Artikel. 4

4.1 Leden of derden die op verzoek van de vereniging werkzaamheden op, in of aan de
faciliteiten verrichten doen dit onder verantwoording van de havencommissaris.

Artikel. 5

5.1 De havenmeester(s) is (zijn) verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op/in
de faciliteiten.

5.2 Hij wijst aan passanten een ligplaats toe, registreert en int het daarvoor geldende
havengeld.

5.3 Een ieder die zich op of in een van de faciliteiten van de WSVW bevindt is verplicht de
instructies en aanwijzingen van de havenmeester(s) op te volgen.

5.4 De haven meester(s) houdt(en) een journaal bij waarin alle van belang zijnde
gebeurtenissen op en in de faciliteiten worden vermeld. Het journaal dient als
rapportage naar het bestuur van de WSVW en ligt voor het bestuur ter inzage in het
havenkantoor.



5.5 De havenmeester(s) heeft (hebben) het recht om alle maatregelen te treffen die
nodig zijn om schade aan de faciliteiten van de WSVW en/of de eigendommen van
bevoegde personen te voorkomen dan wel te beperken.

5.6 Indien er maatregelen ter voorkoming/beperking van schades moeten worden
genomen ten gevolge van slecht beheer van de eigenaar (zowel in het water als ook
op de wal) en hier kosten mee gemoeid zijn, dan zullen deze aan de betreffende
eigenaar in rekening worden gebracht.

5.7. Kosten voor werkzaamheden die verricht moeten worden aan eigendommen van
huurders aanwezig op of in de faciliteiten na het verstrijken v.d. datum “opzegging
zomer-/winterseizoen ligplaats” worden bij de eigenaar in rekening gebracht
(Hieronder wordt o.a. verstaan: het verplaatsen van schepen/masten/trappen etc).

Ligplaatsen

Artikel. 6

6.1 Vaste ligplaatsen zomer en/of winter zijn uitsluitend bestemd voor leden van de
WSVW.

6.2 Niet leden kunnen een plaats krijgen als er ruimte op de faciliteiten over is.
(Voor niet leden geldt een speciaal tarief, als vermeld in de tarieven lijst).

6.3 Per lid, c.q. groep van leden kan slechts een ligplaats in de haven toegewezen
worden.

6.4 Een ligplaats kan alleen aan een lid worden toegewezen als hij een geldig bewijs van
eigendom van het vaartuig aan het bestuur kan overleggen. Als geldig bewijs
volstaan een koopakte of verzekeringspapieren.

6.5 De ligplaats wordt toegewezen aan het lid op wiens naam het betreffende vaartuig
staat geregistreerd.

6.6 Indien de eigenaar een rechtspersoon is dan is de natuurlijke persoon die de feitelijke
macht over het vaartuig uitoefent tegenover de WSVW verplicht zich te houden aan
alle regels en plichten die gelden voor een ligplaatshouder van de WSVW.

6.7 Voor toewijzing van een ligplaats zijn eenmalig kosten verschuldigd.

6.8 Indien een zomer- of winterligplaats  is opgezegd, moeten alle eigendommen voor 15
oktober respectievelijk 15 april van die ligplaats zijn verwijderd.

6.9 Per grootte categorie wordt een wachtlijst aangelegd indien er meer vraag dan
aanbod voor de ligplaatsen is.

6.10 Volgorde toewijzing (zowel zomer als winter ligplaats) geschiedt op basis van datum
binnenkomst van de aanvraag bij het bestuur, uitgezonderd het bepaalde in artikel
15

6.11 Bij het overlijden van een lid wordt aan de erfgenamen in de rechte lijn de
mogelijkheid geboden de ligplaats over te nemen. Zij moeten wel voldoen aan het
gestelde in artikel 13.



6.12 Over een toegewezen ligplaats kan niet worden onderhandeld .

6.13 Een ligplaats kan wel worden geweigerd door dit schriftelijk binnen 10 dagen na
ontvangst van het bericht van toewijzing te melden aan het bestuur.
Een toegewezen ligplaats mag 1x geweigerd worden. Bij de daarop volgende
toewijzing moet deze worden geaccepteerd anders vervalt de verkregen positie op
de wachtlijst en wordt het betreffende lid opnieuw onderaan de wachtlijst geplaatst
indien het lid te kennen geeft nog steeds een ligplaats te willen.

Artikel. 7

7.1 Het recht op een vaste ligplaats bij de vereniging vervalt onmiddellijk voor elk lid:
a) Indien zijn/haar lidmaatschap wordt beëindigd.
b) Indien een vaartuig, naar het oordeel van het bestuur, in een verwaarloosde

toestand verkeert, waardoor het aanzien van de haven wordt ontsierd en na
waarschuwing per aangetekend schrijven hierin binnen een maand geen
verbetering is aangebracht zulks ter beoordeling van het bestuur.

7.2 In de gevallen omschreven in 9.1 kan het vaartuig van de ligplaats worden verwijderd
terwijl het volle bedrag der verschuldigde gelden invorderbaar blijft respectievelijk
zonder dat de reeds betaalde gelden geheel of ten dele worden gerestitueerd.

7.3 Een lid is verplicht de vereniging te vrijwaren ter zake van haar eventuele
aansprakelijkheid voor alle schade die, ter gelegenheid van het verplaatsen c.q.
elders doen verblijven van het schip, ontstaat.

7.4 De vereniging moet het ontstaan van schade dan wel kosten bij bovenvermelde
maatregel zoveel mogelijk voorkomen.
Alle kosten verbonden aan het nemen van maatregelen komen voor rekening van
het lid of gewezen lid.

7.5 Zowel tijdens het zomer- als tijdens het winterseizoen dient een schip dat ligplaats
heeft in een van de havens op deugdelijke wijze te zijn afgemeerd. Of een schip
deugdelijk is afgemeerd is ter beoordeling aan de havenmeesters.

7.6 Alle zeilen moeten van het schip verwijderd zijn alvorens dit naar de winterberging op
de wal wordt gebracht. Indien een schip in de winterberging wordt voorzien van een
dekzeil dient dit deugdelijk te worden bevestigd, dit ter beoordeling door de
havenmeester(s).

7.7 Indien en zolang van een ligplaats door een lid geen gebruik wordt gemaakt,
kan/kunnen de havencommissaris en/of de havenmeester(s) hierover te allen tijde
beschikken ten behoeve van andere leden en/of passanten.

7.8
Indien een lid tijdelijk geen gebruik maakt van zijn ligplaats, dient hij/zij dit te melden
aan de havenmeester.  De werking van dit artikel doet niets af aan de verplichting tot
betaling van liggeld.



Artikel. 8

8.1 Indien de havencommissaris zulks nodig acht kan hij in overleg met de betrokken
leden de toegewezen ligplaatsen ruilen teneinde een verantwoord en efficiënt
beheer van de havens te bevorderen.

Artikel. 9

9.1 Indien het vaartuig waarvoor een ligplaats is toegewezen in eigendom wordt
overgedragen of anderszins van gebruiker wisselt, moet het lid dit onmiddellijk
schriftelijk melden aan het bestuur. Hetzelfde geldt voor het geval er een eigenaar of
gebruiker bij komt of afvalt als het vaartuig eigendom is van een groep van leden.

9.2 Ook een wisseling van het eigendom van de rechtspersoon-ligplaatshouder c.q. een
indirecte wisseling van eigenaarschap valt onder deze meldingsplicht en wordt
aangemerkt als een wijziging van het eigenaarschap. De rechtspersoon is dan niet de
voortzettende ligplaatshouder.

9.3 De koper of derde-verkrijger moet het vaartuig binnen 14 dagen na
eigendomsoverdracht of ingebruikname van de toegewezen plaats verwijderen,
tenzij hij/zij van de havencommissaris toestemming krijgt het langer te laten liggen

Artikel. 10

10.1 Indien een vaartuig eigendom is van meerdere personen moeten alle eigenaren lid
zijn van de vereniging .

10.2 Aan het bestuur moet worden aangetoond dat het vaartuig eigendom is van
meerdere personen.

10.3 Alle eigenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van alle financiële
verplichtingen ten opzichte van de vereniging met betrekking tot het vaartuig.

Artikel. 11

11.1 Indien een lid van de vereniging dat reeds een ligplaats in de haven heeft een ander
vaartuig koopt en daarvoor een andere ligplaats toegewezen wenst te krijgen, wordt
hij op de wachtlijst met voorrang geplaatst, mits betrokkene reeds drie jaar een
ligplaats bij de vereniging heeft ingenomen.

11.2 Indien het entreegeld voor het nieuwe schip hoger is dan het bedrag dat voor het
vorige schip was betaald, dan zal het verschil tussen de beide bedragen in rekening
worden gebracht.
Is het entreegeld voor het nieuwe schip lager dan het bedrag dat voor het vorige
schip is betaald dan zal het verschil aan het lid worden terugbetaald.



Artikel. 12

12.1 De ligplaats dient bij het vaartuig te passen, zulks ter beoordeling van het bestuur

12.2 Bij een vaartuig horende delen zoals b.v. boegspriet, preekstoel, anker of davits
mogen niet boven de loopsteiger uitsteken.

12.3 Een vaartuig mag niet buiten de box uitsteken. Is dit wel het geval dan is dit ter
beoordeling van het bestuur of dit toegestaan is.

12.4 Er mogen geen vaartuigen of andere drijvende voorwerpen hinderlijk worden
afgemeerd. Dit ter beoordeling van de havenmeester(s).

Staanplaatsen

Artikel 13

13.1 Een staanplaats in de winterberging, op de wal of in een van de loodsen kan tot 1
september voorafgaand aan het betreffende winterseizoen schriftelijk worden
aangevraagd. (zie aanvraag formulier ligplaatsen loods)

13.2 Bij winterstalling in de loods dient vooraf een kopie van een geldig
verzekeringsdocument overgelegd te worden aan de havenmeester(s).

13.3 Toewijzing van staanplaats blijft van kracht tot schriftelijke opzegging door een lid of
groep van leden gedaan voor 1 september.

13.4 Voor de winterberging op de wal in de ”gangpaden” en in de loodsen is het FILO
systeem van toepassing.

13.5 Bij het toewijzen van een staanplaats in de winterberging (wal of loods) krijgen de
leden die in het zomerseizoen ook een ligplaats huren voorrang. De ligplaats betreft
een toegewezen vaste ligplaats in de haven.

13.6 Toewijzing voor wal- of loods gebeurt op volgorde van aanmelddatum.
Indien er nog plaatsen op de wal en in de loods beschikbaar zijn dan worden deze
aan leden die in het zomerseizoen hun boot in een andere haven hebben en aan
ledenpassanten, eveneens op volgorde van aanmelddatum toegewezen

Seizoenen



Artikel. 14

14.1 Het zomerseizoen loopt (behalve voor de kleinzeilerij) voor alle faciliteiten van 15 april
tot 1 november.

14.2       Het zomerseizoen voor de kleinzeilerij loopt van 15 april tot 15 oktober.

14.3 Opzegging van een zomerligplaats kan tot en met 31 december van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarin de ligplaats niet langer gewenst is en dient
schriftelijk te worden gedaan.

14.4 Niet-leden dienen het verschuldigde liggeld voor het zomerseizoen voor een klein
schip op de wal of in de loods vooraf ineens te voldoen.

Artikel. 15

15.1 Het winterseizoen loopt:
a. van 1 november tot 15 april voor alle schepen op de wal van de niet vaste
ligplaats houders.
b. van 1 november tot 1 april voor schepen in het water voor niet vaste ligplaats
houders en voor alle schepen in de loodsen.

15.2 Het winterseizoen voor de kleinzeilerij loopt van 15 oktober tot 15 april.

Artikel. 16

16.1
Indien na de einddatum van het zomer- of winterseizoen nog een ligplaats in een van
de havens wordt ingenomen zonder dat voor het nieuwe seizoen een ligplaats is
aangevraagd en/of toegewezen, wordt liggeld tegen leden-passententarief in
rekening gebracht.

16.2
Voor de periode van 1 nov. tot 1 dec. en van 1 April tot 1 mei wordt in dat geval een
gereduceerd “leden-passanten” tarief gerekend.

16.3      Indien iemand geen gebruik wenst te maken van de toegewezen ligplaats of
staanplaats dan dient hij dit voor de zomerligplaats voor 1Januari en voor de
staanplaats voor 1 september schriftelijk op te geven anders zullen de kosten voor de
lig/staanplaats in rekening worden gebracht.

Artikel. 17

17.1 Leden passanten mogen tegen ledenpassanten tarief met hun schip in de haven of
op de wal verblijven zolang de ruimte dit toelaat. Dit ter beoordeling van de
havenmeester.



Trailerbare boten

Artikel. 18

18.1 Uitsluitend strand trailers mogen in de loods worden gestald.

18.2 Indien het schip (aangemeld en toegewezen voor een staanplaats in de loods)
vanwege haar afmetingen op een wegtrailer moet worden gestald, dan zullen de
extra meters die door de trailer in beslag worden genomen in rekening worden
gebracht.

18.3      Lege weg trailers, voorzien van een sticker, moeten op de daarvoor aangewezen
plaats op het terrein worden gestald, dit geldt niet voor wegtrailers met een
toegewezen staanplaats in de loods.

18.4 Verplaatsbare schepen en/of objecten waarvoor geen (vaste) ligplaats is
toegewezen moeten op een door de havenmeester aangewezen plaats worden
gestald/geplaatst

18.5 Voor de trailerbare boten en/of trailers geldt dat deze voorzien moeten zijn van een
jaarsticker en een relatie nr. Deze moet zijn aangebracht vanaf de op de factuur
(liggeld) vermelde datum. Bij het ontbreken van de sticker vanaf vermelde datum
worden administratie kosten in rekening gebracht.

Stroomgebruik

Artikel. 19

19.1 Stroomgebruik wordt  gemeten per seizoen en het jaar er op verrekend. Standaard
wordt per  box een forfaitair bedrag/KWh in rekening gebracht voor stroomverbruik.
Bedoeld bedrag is gerelateerd aan de grootte van de box.

19.2 Stroomgebruik is mogelijk in winter en zomerseizoen. Beide seizoenen worden apart
verrekend.

19.3 De verrekening van KWh geschied volgens het bedrag als vermeld  in de tarievenlijst.

Stroomaansluitingen

Artikel. 20

20.1 Per ligplaats is een elektrische aansluiting beschikbaar van 6Amp.

20.2 De stroomaansluitpunten dienen op slot gedaan te worden zodat alleen het
betreffende lid/ box er gebruik van kan maken. Per aansluitpunt/box worden een slot



met een 2-tal sleutels afgegeven. Er worden geen reserve sleutels gehouden. Bij
verlies dient er een nieuw slot met sleutel bij de havenmeester te worden
aangeschaft.

20.3 Per ligplaats mag slechts van 1 elektrische aansluiting gebruik gemaakt worden.

20.4 Voor passanten zijn aparte stroomaansluitingen voorzien. Passanten dienen zich te
melden bij de havenmeester voor een sleutel van het betreffende slot op de
stroomaansluiting.

20.5 Tijdens de winterberging in de haven, op de wal en in de loods is stroomafname
zonder kWh meter bij het niet aan boord zijn niet toegestaan.

20.6 Tijdens winterberging op de wal dient er een Kwh meter te worden aangevraagd en
aangesloten indien men stroom wenst te gebruiken. Winterligplaatsen in de haven
moeten gebruik maken van de beschikbare, bemeterde, elektrische aansluitpunten.

Hijsen en afspuiten van schepen

Artikel. 21

21.1 De bediening van de grote hijskraan is uitsluitend voorbehouden aan de
havenmeester(s).

21.2 Het gebruik van de hogedrukreiniger mag slechts plaatsvinden met toestemming en
onder toezicht van de havenmeester(s).

21.3 De havenmeester(s) ziet(n) er op toe dat ter voorkoming van spuitnevel die richting
ander schepen gaat als gevolg van de windrichting, schermen worden geplaatst.

21.4 In de zomervakantieperiode wordt er, behoudens in noodgevallen, niet gekraand.

21.5 Schepen mogen niet buiten de afspuitplaats steken.

21.6 De afspuitplaats moet direct na gebruik schoon worden opgeleverd.

21.7 Niet leden die gebruik wensen te maken van de kranen en hellingen zijn, boven het
voor leden geldende tarief, een extra bedrag schuldig. Zie tarieven lijst.

21.8 Het gebruik van de kleine kraan is voorbehouden aan hen die hiervoor een
opleiding hebben genoten en toestemming van de havenmeester hebben verkregen

21.9 Schepen mogen alleen worden afgespoten op de daartoe aangewezen plaats.

Artikel. 22

22.1 Het door het bestuur voor het gebruik van de kraan en overige installaties/faciliteiten
vastgestelde tarief dient onmiddellijk na gebruik te worden voldaan bij de
havenmeester(s).



Werkzaamheden aan het vaartuig

Artikel. 23

23.1 Bij uitwendige werkzaamheden aan het vaartuig moet voorkomen worden dat er
milieu en/of schade aan omliggende schepen ontstaat. De ondergrond en
omgeving moeten daarom voldoende afgeschermd worden

23.2        Boven windkracht 4 mogen er geen mechanische werkzaamheden worden
uitgeoefend waarbij schadelijke vuildeeltjes vrijkomen.

23.3 Schuren en/of afkrabben van oppervlakten van schepen mag (onder alle
omstandigheden) uitsluitend met een adequate stofafzuiging gedaan worden.
(stofzuigers kunnen tegen een vergoeding worden gehuurd)

23.4 Slijpen en/of lassen aan metalen schepen is niet toegestaan zonder toestemming
van de havenmeester.

23.5 Bij schilderwerkzaamheden aan een schip dat in de haven ligt moet ervoor worden
gezorgd dat er geen verf in het water terecht komt. Schilderen van de romp van in
het water liggende schepen is niet toegestaan.

23.6 Motor revisiewerkzaamheden en/of groot onderhoud mag slechts met toestemming
van de havenmeester(s) worden uitgevoerd.

Artikel. 24

24.1 De havenmeester(s) of havencommissaris (hebben) heeft te allen tijde de
bevoegdheid om de werkzaamheden stil te leggen met het oog op de veiligheid
en/of het mogelijk ontstaan van schade aan de belangen van de vereniging.

Artikel 25

25.1 Afvalstoffen dienen na beëindiging of opschorting van de werkzaamheden
onmiddellijk verwijderd te worden en in de daarvoor ingerichte container
gedeponeerd te worden.

Verplichtingen en verboden

Artikel. 26 VERPLICHTINGEN

26.1 Een ieder is verplicht:
a) Afdoende maatregelen te treffen om brand of uitbreiding van een brand te

voorkomen.
b) Milieuschade te voorkomen. (De boete die een milieu ambtenaar oplegt, de

eventuele opruim kosten en/of gevolgschades zullen door de veroorzaker
betaald moeten worden).

c) Een onveilige situatie of calamiteit (milieu, gevaar etc.) direct te melden bij de
havenmeester.



d) Een in onbruik geraakte trailer en/of bok moet van het terrein verwijderd worden
door de eigenaar. Als dit niet binnen 1 jaar is gedaan is wordt deze op kosten van
de eigenaar verwijderd.

e) Afgesloten ruimtes moeten bij het verlaten hiervan afgesloten nagelaten worden.
(De loodsen zijn in de winterperiode tijdens de afwezigheid van de haven meester
gesloten tussen 16:30 en 08:00)

Artikel. 27 VERBODEN

27.1 Het is een ieder verboden:

a) In of op de faciliteiten open vuur te gebruiken en/of buiten de door het bestuur
vastgestelde barbecueplaatsen en beschikbaar gestelde barbecue installaties te
barbecueën. Barbecueën aan boord in de haven en op de steigers is niet
toegestaan.

b) De faciliteiten van de vereniging op enigerlei wijze te verontreinigen.

c) Op of in de faciliteiten van de vereniging, anders dan op de daarvoor
aangewezen plaatsen, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te verrichten,
een en ander ter beoordeling van de havenmeester(s) of havencommissaris.

d) Milieuschadelijke stoffen op een andere plaats te deponeren dan de speciaal
daartoe ingestelde haven ontvangst installaties.

e) Afval, afgewerkte olie, verfresten, brandgevaarlijke en/of giftige stoffen in de
loodsen of op de terreinen te laten rondslingeren of achter te laten.

f) Wettelijk niet toegestane aangroeiwerende verf te gebruiken.
g) In de havens van de vereniging onderwater toiletten te gebruiken.
h) Drinkwater te verspillen.
i) Huisdieren, behalve op het daartoe aangewezen terrein, onaangelijnd te laten in

de faciliteiten.
j) Huisdieren, ook wanneer deze aangelijnd zijn, zonder geleide achter te laten.
k) De uitwerpselen van het huisdier te laten liggen, anders dan wanneer ze

gedeponeerd zijn op een door het bestuur aan te wijzen stuk terrein.
l) Constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties, behoudens

toestemming van het bestuur.
m) Steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren. Als opstapjes om aan boord te gaan

zich op de steiger bevinden dan moeten de afmetingen voldoen aan de bij de
havenmeester te verkrijgen bouwtekening.

n) Elektriciteitskabels en/of lijnen zodanig op de steigers achter te laten dat er
mogelijk gevaar van struikelen is of de vrije doorgang wordt belemmerd.

o) Goederen, in welke vorm dan ook, op de steigers en/of faciliteiten achter te laten
zonder dat uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester is verkregen en is
voorzien van een sticker met naam van de eigenaar. (Te denken valt aan:
masten, gieken, trappen, fietsen etc.)

p) Na 22:00 hinderlijk geluid (lawaai) op het terrein en in de haven te maken.



Tijdens officiële feestavonden mag, met instemming van het bestuur, deze  tijd
overschreden worden.

q) In de havens:
1) te zwemmen of te vissen.
2) te spelevaren met motorisch aangedreven (rubber)boten
3) de havens in- of uit te zeilen, zodanig dat anderen daar hinder van

ondervinden.
r) In de havens sneller te varen dan 5 km/uur.
s) Zonder toestemming van de eigenaar zich op of in diens boot te bevinden.
t) Behoudens uitdrukkelijke toestemming van het bestuur op de terreinen of in de

loodsen te overnachten.
u) Enige commerciële of bedrijfsmatige activiteit uit te oefenen zonder schriftelijke

toestemming van het bestuur.
Onder commerciële of bedrijfsmatige activiteit wordt verstaan:

1)Het uitbaten van het eigen of andermans schip.
2)Het te koop aanbieden van enig vaartuig of voorwerp buiten de voor dit
doel bedoelde informatiepanelen en/of door het bestuur bepaalde activiteit.

v) Rijwielen tussen 1 december en 1 maart in of op de faciliteiten achter te laten
zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester(s). Achtergelaten
rijwielen zullen worden verwijderd. (Artikel 30x moet in acht worden genomen).

w) trappen, steigers of andere obstakels aan de boten of jukken vast te maken die
het transport van de betreffende boten of jukken hinderen.

Artikel. 28

28.1 Het is gedurende de winterberging zowel op de wal als in de loods, verboden

a) Een gastank aan boord te hebben.
b) Losse bussen met benzine, petroleum, spiritus of een andere brandgevaarlijke stof

aan boord te hebben.
c) Verwarming aan boord aan te hebben, wanneer men niet aan boord is.

Parkeren/toegang

Artikel. 29

29.1 Auto’s en trailers mogen slechts geplaatst worden op de daartoe aangewezen
plaatsen. Bij twijfel dient de havenmeester geraadpleegd te worden.

29.2 Leden en jeugdleden kunnen tegen betaling van een borgsom een
toegangskaart(en) verkrijgen voor de loop poorten.

29.3      Per lid van 18 jaar en ouder kunnen tegen betaling van het tarief toegangskaarten
voor het parkeren worden geactiveerd of 1 parkeersleutel worden verkregen voor
respectievelijk het parkeren op het afgesloten terrein of voor het parkeren op de
gereserveerde parkeerplaatsen op de middendam.

29.4 Per parkeerkaart mag slechts één voertuig tegelijkertijd worden geparkeerd.



29.5 Verwijdering van voertuigen, trailers, etc. bij het niet voldoen aan de regels geschiedt
op kosten van de eigenaar en kan zonder voorafgaande aankondiging worden
gedaan.

29.6     Reeds betaalde parkeergelden worden niet gerestitueerd.

29.7     Een lid dat gebruikmaakt van de mogelijkheid tot betaald parkeren vrijwaart de
vereniging ter zake van haar eventuele aansprakelijkheid voor schaden die ter
gelegenheid van het verplaatsen c.q. elders doen verblijven van de auto, de trailer of
het(de) voorwerp(en) ontstaan, zulks onverminderd de verplichting van de vereniging
het ontstaan van dergelijk schade zoveel mogelijk te voorkomen.

29.8 In het zomerseizoen (15 april t/m 31 okt) en tijdens instructie dagen en/of wedstrijden
is het niet toegestaan zich zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeesters
met een auto op het terrein te bevinden of te begeven anders dan op de
parkeerplaatsen of om een schip naar de kraan of helling te brengen.

29.9 Tijdens de winterstalling heeft het plaatsen van schepen prioriteit boven het parkeren
van een voertuig.

29.10 Indien geen gebruik wordt gemaakt van het parkeren op het afgesloten terrein dan
kan met de toegangskaart alleen gebruik worden gemaakt van de loophekken.

Aansprakelijkheid

Artikel. 30

30.1 Gebruikers van de faciliteiten hebben geen verhaalsrecht op de vereniging wegens
hinder, tijdelijk ongemak of buitengebruikstelling van de faciliteiten in verband met uit
te voeren werken, reparaties, rampen, overstromingen, oorlogssituaties of gevallen
van overmacht.

Artikel. 31

31.1 De gebruiker van de faciliteiten gebruikt het ter beschikking gestelde geheel voor
eigen risico, kosten en verantwoordelijkheid.

Artikel. 32

32.1 Handelingen aan de eigendommen van een lid worden alleen verricht na overleg
met het lid. Wanneer dit noodzakelijk is met het oog op de veiligheid dan wel het
voorkomen van schade kan dit zonder overleg plaats vinden.

32.2 Ontstane schade moet onmiddellijk aan de havenmeesters of eigenaar gemeld
worden. Op het niet melden hiervan volgt een sanctie.

Artikel. 33



33.1 Iedere booteigenaar/lid is aansprakelijk voor de door hem/haar of zijn/haar vaartuig
veroorzaakte schade aan de faciliteiten van de vereniging of aan de eigendommen
van de leden en passanten.

33.2 Ieder booteigenaar/lid is verplicht een W.A.-verzekering te hebben afgesloten om het
bedoelde risico te dekken.

33.3 Tevens is hij/zij volledig aansprakelijk voor de gedragingen en handelingen van
zijn/haar familieleden, personeel, gasten en introducees.

Slotbepalingen.

Artikel. 34

34.1 Het bestuur van de vereniging heeft krachtens artikel 5 lid 2 van het huishoudelijk
reglement het recht het havenreglement vast te stellen en te wijzigen.

Artikel. 35

35.1 Het bestuur heeft het recht van dit reglement af te wijken indien het van mening is
dat zulks noodzakelijk is voor een goede gang van zaken in de vereniging.

Artikel. 36

36.1 Ieder lid wordt in het bezit gesteld van een exemplaar van het havenreglement.

36.2 Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het havenreglement.

Artikel. 37

37.1 Dit reglement vervangt het vorige reglement van 22 juni 2007.

Wolphaartsdijk, 3-02-2014

P.v.d. Ven, E.D. de Jong
Voorzitter                                                                                         secretaris.


