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1 Het innemen van een tijdelijke ligplaats: 
 
a. Het verblijf in onze havens is voor eigen risico. 
b. Bij aankomst in de haven dient u zich te melden bij de havenmeester of diens vervanger. 
c. In verband met het beperkte aantal ligplaatsen kunnen wij passanten tijdens drukte niet altijd een 

vrije en/of tijdelijke ligplaats aanbieden om boodschappen te doen. Passanten die willen 
overnachten gaan voor t.o.v. passanten die enkel boodschappen willen doen.  

d. Na 12:00 uur is liggeld verschuldigd. Liggeld dient direct na aankomst te worden voldaan. 
e. Een overnachting duurt tot 12:00 uur op de volgende dag. Bij vertrek graag even afmelden of 

verlengen op het havenkantoor indien u besluit om langer te blijven. 
f. De vaartuigen dienen zodanig te worden afgemeerd of gestald, dat er ongeacht de 

weersomstandigheden, geen schade of hinder kan ontstaan aan andere vaartuigen en/of 
havenaccommodaties. 

g. Eventuele bijboten zodanig afmeren dat er bij grote drukte dubbel afgemeerd kan worden. 
h. De maximaal toegestane vaarsnelheid in de haven is 5km/h. 
i. Bij het verlaten van een ligplaats vervalt deze, ook als reeds is betaald. 
j. Degene die een ligplaats met een schip in de haven inneemt, wordt geacht hierdoor de 

voorwaarden en bepalingen van het havenreglement te accepteren.  
k. Het gebruik van aggregaten is enkel toegestaan als dit geen hinder oplevert voor overige 

passanten en ligplaatshouders. 
l. Barbecuen en het opzetten van tenten op het haventerrein is enkel toegestaan mits de 

havenmeester of diens vervanger hiervoor zijn toestemming heeft gegeven.  
m. Tussen 22:00 en 8:00 uur dient het absoluut rustig te zijn op het havencomplex. 
 
2 Gedrag: 
 
a. Er wordt van u en uw gasten en opvarenden verwacht dat u op het havencomplex orde rust, 

zindelijkheid en veiligheid in acht neemt en aanstootgevend gedrag vermijdt. 
b. De schipper is te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van zijn opvarenden, gasten en 

eventuele huisdieren. 
c. Bij vernieling van of het veroorzaken van schade aan onze eigendommen zullen wij de 

veroorzaker aansprakelijk stellen. 
d. Op verzoek van de havenmeester of diens vervanger moet u zich kunnen legitimeren. 
e. Honden los op het terrein laten lopen is toegestaan mits dit geen hinder oplevert voor passanten 

en ligplaatshouders. Uitwerpselen en urine dienen direct door de eigenaar te worden opgeruimd. 
Honden kunnen worden uitgelaten op het grasveld buiten het haventerrein / buiten de waterkering. 

f. Het is niet toegestaan alcoholhoudende dranken te nuttigen, anders dan op de boot, of tijdens 
openingstijden in de kantine of op het terras. 

g. Het is niet toegestaan het oppervlaktewater te verontreinigen met olie of chemische stoffen. Voor 
het afzuigen van oliehoudend water of huishoudelijk afvalwater kunt u gebruik maken van ons 
milieustation. 

h. Het is niet toegestaan in de haven te zeilen of te spelevaren met een inwerking zijnde motor. 
i. Het is niet toegestaan het boordtoilet te gebruiken, uitgezonderd chemisch toilet of boordtoilet met 

afvoer in een vuilwatertank.  
j. Chemische toiletten kunnen geleegd worden in de daarvoor bestemde stortplaats. 
k. Huishoudelijk afval graag deponeren in de daarvoor bestemde containers, glas graag in de 

glasbak. 
l. Het is niet toegestaan drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van boot of bijboot. 
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3 Winterstalling/winterberging: 
 
a. Aanvragen tot het stallen van schepen gedurende de winterperiode dienen te worden gericht aan 

de havenmeester en worden in volgorde van ontvangst afgedaan. Aanvragen worden van kracht 
na het invullen en ondertekenen van het daartoe opgestelde formulier. 

b. Er wordt een definitieve ligplaats toegewezen wanneer het schip ter winterberging in de haven 
wordt gebracht. Aan eerdere mondelinge afspraken kunnen geen rechten worden ontleend.  

c. De winterberging geldt van 1 oktober tot 1 april van het navolgende jaar. Buiten deze periode kunt 
u alleen voor korte duur langer blijven liggen mits hiervoor toestemming is gegeven door de 
havenmeester.  

d. Buiten de genoemde periode is liggeld verschuldigd tegen het geldende passantentarief.  
e. De tarieven voor winterstalling/winterberging zijn gebaseerd op niet-bewoonde schepen.  

WSV De Buitenhaven behoudt zich het recht voor om voor bewoonde schepen afwijkende tarieven 
te rekenen.  

f. Tijdens de winterberging is geen gebruik van drinkwatervoorzieningen mogelijk. Walstroom kan 
gebruikt worden via de aanwezige muntautomaten. Indien mogelijk kan ook gebruik worden 
gemaakt van een continu-stroomvoorziening via een kWh-meter.  

g. Las- en slijpwerkzaamheden en andere omgeving belastende werkzaamheden zijn niet 
toegestaan mits hiervoor schriftelijke toestemming is verleend!  

h. De winterberging/winterstalling geschied op eigen risico van de klant. De vereniging kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van wisselende waterstanden of ijsvorming 
in de haven of andere zaken die haar verantwoordelijkheid te boven gaan. 

i. Het verschuldigde bedrag dient contant te worden betaald op de dag dat het schip wordt 
binnengebracht.  

 
4 Algemeen: 
a. Aanwijzingen van de havenmeester, diens vervanger of het bestuur dienen onverwijld te worden 

opgevolgd. 
b. Voor situaties waarin dit havenreglement niet voorziet , wordt verwezen naar de statuten en het 

huishoudelijk reglement van de vereniging. 


