HAVENREGLEMENT
Artikel 1. ALGEMEEN
1.1 In dit reglement te lezen:
- de watersportvereniging .................. Watersportvereniging "de Engel", hierna te noemen
"de WSV", gevestigd in de gemeente Rheden.
- het bestuur .......................................... Het bestuur van de WSV.
- het havencomplex............................... Zie art.1.2.
- leden .................................................... Leden van de WSV.
- ligplaatshouder ................................... lid van de WSV, die per jaar een ligplaats van de WSV huurt.
- tijdelijke ligplaatshouder.................. Een in de gemeente Rheden of Rozendaal ingeschreven en
woonachtig lid / of een niet-lid (op basis van een door het bestuur gefiatteerd contract) die voor de
winterperiode van 1 okt. tot 1 april een ligplaats van de WSV huurt.
- passanten .......................................... Op doorreis zijnde vaartuigen, die een kort verblijf in de haven
voorstaan.
- zelfwerkers........................................ Leden, die op basis van vrijwilligheid en conform besluiten van
de Algemene Vergadering werkzaamheden uitvoeren aan de steigers, terreinen of opstallen of
andere werkzaamheden ten behoeve van de WSV
-Havenmeester ................................... Persoon, namens het bestuur, belast met het houden van
toezicht en op het naleven van de havenreglementen

1.2. De WSV heeft de beschikking over en is eigenaresse van een havencomplex, gelegen aan de
dode IJsselarm, Steegse Haven 1 te Rheden.
Het havencomplex, nader genoemd .. "Thuishaven de Engel", bestaat uit:
A - Een haventerrein waarop de volgende voorzieningen: clubhuis (incl. toilet- en
doucheruimte), sleephelling, walkraan, gereedschapsberging, werkplaats, speel-/zonneweide
en een parkeerterrein;
B - Steigers voor het aanleggen van pleziervaartuigen;
C - Steigers voor het aanleggen van roei- en visboten
N.B. steigers aan de walzijde drijvend op het oppervlaktewater met ondergrond die
eigendom is van de WSV en steigers aangrenzend aan de vaargeul drijvend op het
oppervlaktewater met ondergrond die door een huur/pacht overeenkomst in
bruikleen is gesteld door Domeinen.
1.3
Overal waar in dit reglement personen en/of functies met het mannelijk woord worden
aangeduid, is tevens het vrouwelijk woord bedoeld.
1.4
Er zijn één of meer havenmeesters, benoemd door het bestuur. De taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de havenmeester zijn vastgelegd in:
"Instructies voor de havenmeester van de WSV "de Engel"". De havenmeester is uitsluitend
verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
1.5
Leden kunnen kennis nemen van de in art 1.5 genoemde instructies. Deze instructies liggen
ter inzage bij havenmeester en het secretariaat van de WSV.
1.6
Een ieder die het haventerrein en/of steigers betreedt wordt geacht de bepalingen van het
Havenreglement te kennen en zich daaraan te onderwerpen. Bij het herhaaldelijk niet
nakomen van deze bepalingen kan in overweging worden genomen, hem of haar de
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1.7

1.8

1.9

toegang tot het havencomplex te ontzeggen en een eventuele huurovereenkomst voor een
ligplaats aan de steiger te ontbinden.
Onbevoegden is het niet toegestaan het haventerrein en de steigers te betreden anders
dan in tegenwoordigheid van de ligplaatshouder, tijdelijke ligplaatshouder, leden of met
toestemming van de havenmeester. Onder "onbevoegden" wordt verstaan:
A - Personen die geen lid zijn van de watersportvereniging.
B - Leden van de WVS aan wie tijdelijk of blijvend de toegang tot het havencomplex is
ontzegd door het bestuur.
Zonder toestemming van het bestuur is het niet toegestaan, op welke wijze dan ook,
gebruik te maken van het watergebied waarvoor de WSV een vergunning heeft voor
aanleg en exploitatie van een jachthaven.
Vaartuigen, in welke vorm dan ook, die zich zonder toestemming van het bestuur in het
watergebied bevinden van de WSV zullen, in opdracht van het bestuur, buiten het
watergebied van de WSV worden gebracht.

Artikel 2. VRIJWARING
2.1
De ligplaatshouder, tijdelijke ligplaatshouder, passant, lid of een andere gebruiker van het
havencomplex, vrijwaart de WSV voor alle door hem of door zijn eigendom aan derden
aangebrachte schade.
2.2
De ligplaatshouder, tijdelijke ligplaatshouder of lid, die "onbevoegden", (zoals bedoeld in
art. 1.8) meebrengt, vrijwaart de WSV voor alle schade aan eigendommen van derden, welke
door die "onbevoegden" zijn veroorzaakt.
Artikel 3. AANSPRAKELIJKHEID
3.1
De WSV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan eigendommen van
ligplaatshouders, tijdelijke ligplaatshouders, passanten, leden en andere gebruikers van
het havencomplex.
3.2
Schade aan eigendommen van de ligplaatshouders, tijdelijke ligplaatshouders, passanten,
leden en andere gebruikers van het havencomplex, ontstaan door gebreken aan
de
eigendommen van de WSV, kunnen niet op de WSV worden verhaald. Dit is ook van
toepassing voor van buitenaf komend onheil, zoals o.a. storm, aanvaringen, brand, explosies,
diefstal, molest, enz.
3.3
Deze uitgesloten aansprakelijkheid geldt eveneens voor allen die, op verzoek van de WSV,
werkzaamheden verrichten in het kader van de zelfwerkzaamheid of uit hoofde van hun
functie (zoals bijvoorbeeld de havenmeester).
3.4
Een eigenaar van een vaartuig, wiens vaartuig om welke reden dan ook buiten het
watergebied van de WSV is gebracht, kan de WSV op geen enkele wijze aansprakelijk
stellen voor ontstane schade vóór, tijdens of na de verwijdering van zijn vaartuig.
3.5
Door gebruik te maken van een ligplaats aan één van de steigers en/of andere
havenfaciliteiten, erkent de gebruiker het bedoelde in de art. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 en bevestigt
daarmee af te zien van het aansprakelijk stellen van de WSV op welke wijze dan ook. De
gebruiker bevestigt daarmee tevens dat hij/zij geheel voor eigen rekening, risico en
verantwoording van de havenfaciliteiten gebruik maakt (inclusief de walkraan).
3.6
Bij onbevoegd en onoordeelkundig gebruik van materiaal, machines of gereedschap van de
WSV is de gebruiker volledig aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade.
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3.7

Indien de havenmeester toestemming heeft gegeven voor het gebruik van materialen,
machines of gereedschap van de WSV ten behoeve van werkzaamheden door en voor de
gebruiker, is de gebruiker aansprakelijk voor alle eventuele schade die daardoor is
ontstaan.
3.8
De WSV heeft een beperkte ongevallenverzekering afgesloten voor leden die, in het kader
van de zelfwerkzaamheid, werkzaamheden verrichten ten behoeve van de WSV. Naast deze
beperkte ongevallenverzekering kan de WSV op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld door of namens de leden, die getroffen zijn door een ongeval veroorzaakt door of
voortvloeiende uit de bedoelde werkzaamheden.
3.9
De polis van de in art. 3.8 genoemde verzekering ligt voor een ieder ter inzage bij de
secretaris van de WSV
Artikel 4. BEPALINGEN VAN ORDE EN VEILIGHEID
4.1
Iedere ligplaatshouder, tijdelijke ligplaatshouder, lid of passant is gehouden orde, netheid
en veiligheid te bevorderen op het gehele havencomplex.
4.2
Het is verboden afval, zoals klein huishoudelijk afval afkomstig van de schepen, op het
haventerrein, anders dan in daarvoor bestemde containers, te deponeren.
Niet-huishoudelijk afval mag niet op het haventerrein gedeponeerd worden
4.3
Afgewerkte motorolie mag uitsluitend in het daarvoor bestemde afvalolievat gedeponeerd
worden. Het is ten strengste verboden hierin, op andere plaatsen van het havencomplex of
op het oppervlaktewater bilgewater te lozen. Klein chemisch afval kan in de daarvoor
bestemde bakjes worden gedeponeerd.
4.4
Het is verboden op het haventerrein te kamperen of tenten op te zetten.
4.5
Steigers en terreinen mogen niet als opslagplaats worden gebruikt, anders dan met
toestemming van de havenmeester.
4.6
Het is verboden, zonder toestemming van het bestuur, motorvoertuigen op meer dan twee
wielen op het havencomplex buiten het parkeerterrein te parkeren. Motor-, bromfietsen en
fietsen dienen geplaatst te worden op de daarvoor aangewezen plaatsen.
4.7
Op de steigers en op het haventerrein is het niet toegestaan honden en andere huisdieren
los te laten lopen. Honden dienen aangelijnd te zijn. Als op het haventerrein of op de
steigers honden hun behoefte hebben gedaan, dient de eigenaar de vervuiling te
verwijderen.
4.8
Kinderen, tot een leeftijd van twaalf jaar, hebben slechts toegang tot het haventerrein als
zij begeleid worden door een voor hen verantwoordelijk persoon. De steigers en het
haventerrein rond de walkraan, de sleephelling en de werkplaats mogen niet als
speelterrein worden gebruikt.
4.9
Het is verboden zonder toestemming van de havenmeester veranderingen aan de steigers
aan te brengen.
4.10 Op het haventerrein en op de steigers zijn drinkwaterkranen aanwezig. Deze kranen
mogen alleen gebruikt worden voor het vullen van drinkwatertanks op of in de vaartuigen
of voor doeleinden van huishoudelijke aard. Het is verboden deze kranen te gebruiken voor
het wassen van vaartuigen of auto's.
4.11 Op het haventerrein en op de steigers zijn aansluitpunten aangebracht voor elektriciteit.
Men mag hiervan gratis gebruik maken voor klein elektrisch gereedschap, d.w.z. tot een
vermogen van 500 Watt. Aansluitingen mogen alleen tot stand worden gebracht met
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4.12
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4.15

4.16

4.17
4.18
4.19

4.20

4.21

4.22
4.23

deugdelijke kabels, voorzien van CEE-stekers. De aansluitkabels dienen zodanig gelegd en
gemarkeerd te worden dat niemand hinder ondervindt en de veiligheid wordt gewaarborgd.
Bij overbelasting van het elektriciteitsnet regelt de havenmeester het aantal aansluitingen.
Apparatuur met een groot stroomverbruik, zoals lastrafo's en dergelijke, mag eerst
gebruikt worden na toestemming van de havenmeester
Bij het verrichten van laswerkzaamheden dienen voldoende veiligheidsmaatregelen te zijn
getroffen om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden. Een en ander ten
genoegen van de havenmeester. Zo zal er tenminste een brandblusapparaat van
voldoende capaciteit aanwezig dienen te zijn. Het niet nakomen van dit artikel kan een
verbod tot het verrichten van laswerkzaamheden als gevolg hebben. Laswerkzaamheden
aan het vaartuig mogen niet plaatsvinden op de toegewezen ligplaats. De havenmeester
geeft aan waar deze wél mogen worden verricht.
Het is verboden op de steigers en op de daar gemeerde vaartuigen "open" vuur te hebben.
Hieronder vallen ook barbecuetoestellen. Bij gebruik van "open" vuur op het haventerrein
dienen steeds voldoende brandveiligheidsmaatregelen getroffen te worden. Het uiterste
minimum aan voorzorg is een volle emmer water. Voor het maken van "open" vuur is
toestemming van de havenmeester vereist.
Gedurende het vaarseizoen is het verboden op gemeerde of geborgen vaartuigen of op het
haventerrein storende of geruchtmakende arbeid te verrichten, tenzij toestemming van de
havenmeester is verkregen. Buiten het vaarseizoen geldt dit van 21.00 tot 8.00 uur.
Aanwijzingen van de havenmeester dienen zonder meer te worden opgevolgd.
Sleutels en/of codes van de sloten van hekken die toegang geven tot het
havencomplex, kunnen door de ligplaatshouders, tijdelijke ligplaatshouders, passanten en
leden kunnen worden verkregen bij de havenmeester.
Buiten het vaarseizoen is elke gebruiker van haven of terrein verplicht zowel bij het
betreden als bij het weggaan het hek te sluiten.
Het is niet toegestaan een gemeerd schip te verleggen anders dan met toestemming van
de havenmeester.
Het is verboden werkzaamheden te verrichten die tot gevolg hebben dat vuil, stof, roest,
verfstoffen en dergelijke op andere vaartuigen terecht komen. Met name geldt dit voor
slijpen en lassen.
Geluidsoverlast vanaf de gemeerde boten door te luid afgestelde audio- of andere
apparatuur dient te worden vermeden. Aanwijzingen van de havenmeester moeten
onverwijld worden opgevolgd.
Verwarmingsapparaten aan boord van gemeerde vaartuigen dienen veilig te zijn opgesteld
en van een veilig type te zijn. Het is niet toegestaan scheepskachels of andere
verwarmingssystemen onbeheerd te laten branden. Indien om gegronde redenen toch de
verwarming aan boord moet blijven branden, dan is daarvoor de toestemming van de
havenmeester vereist.
Men dient zo weinig mogelijk vluchtige en brandbare stoffen, zoals benzine en gas, aan
boord te laten tijdens de winterperiode.
Vaartuigen mogen op het elektrisch net van de haven worden aangesloten tussen 07.00
uur en 20.00 uur. Hiervan kan worden afgeweken voor maximaal 48 uur aaneengesloten.
mits toestemming van de havenmeester. Buiten deze uren zal de havenmeester de
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elektrische aansluiting verbreken. Indien de eigenaar van een vaartuig onbeperkt
aangesloten wenst te blijven op het elektrisch net van de haven, kan hij bij de
havenmeester, tegen afgifte van een borg, een persoonlijk KWh-meter verkrijgen die
zichtbaar tussen aansluitkast en aansluitkabel dient te worden bevestigd. Het
stroomverbruik zal tegen jaarlijks vast te stellen tarief worden verrekend met de
eigenaar van het vaartuig.
Artikel 5. WERKZAAMHEDEN VOOR EN DOOR LIGPLAATSHOUDERS
5.1
Met inachtneming van de in artikel 4 genoemde bepalingen van orde en veiligheid, kan de
ligplaatshouder of tijdelijke ligplaatshouder werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren aan
zijn vaartuig.
5.2
Ligplaatshouders, tijdelijke ligplaatshouders of passanten kunnen reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden ook laten uitvoeren door derden. In dat geval moet echter
toestemming worden gevraagd aan de havenmeester.
5.3
Bij werkzaamheden, bedoeld in art. 5.2, blijft de ligplaatshouder, tijdelijke ligplaatshouder
of passant, als opdrachtgever, altijd verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen
in dit havenreglement.
5.4
Het is mogelijk het vaartuig voor een onderhoudsbeurt, het zogenaamde "knippen en
scheren", of voor het uitvoeren van kleine reparaties uit het water te laten halen. Deze
werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden op het daarvoor bestemde gedeelte van
het haventerrein. Alleen leden kunnen, behoudens noodgevallen, gebruik maken van deze
faciliteit. De beslissing over het gebruik van de walkraan of hellinglier is aan de
havenmeester.
5.5
Nieuwbouw en verbouw van vaartuigen, benevens ingrijpende reparaties, mogen niet
binnen het havencomplex worden uitgevoerd. Binnen het kader van de aan de WSV
verleende vergunning is daarvoor geen ruimte. De havenmeester beslist in een
voorkomend geval of bepaalde werkzaamheden op het haventerrein of aan de steiger
mogen worden uitgevoerd.
5.6
Indien werkzaamheden langer duren dan één dag is de ligplaatshouder, tijdelijke
ligplaatshouder of passant gehouden iedere dag, na afloop van de werkzaamheden,
gereedschappen en materialen op te ruimen.
5.7
Het bestuur en de havenmeester hebben de bevoegdheid werkzaamheden te doen
beëindigen in gevallen waarin de bepalingen van dit havenreglement niet worden
nagekomen.
Artikel 6. ZELFWERKZAAMHEID TEN BEHOEVE VAN DE WSV
6.1
In het kader van de zelfwerkzaamheid ten behoeve van de WSV, voor werkzaamheden aan
de steigers, opstallen en materieel, en bij bijzondere omstandigheden worden de leden van
de WSV verplicht conform art. 5.1 t/m 5.6 van het Huishoudelijk Reglement hun
medewerking te verlenen. Deze zelfwerkzaamheid heeft een gunstige invloed op de
exploitatiekosten van de WSV, waardoor liggelden en dergelijke binnen aanvaardbare
grenzen gehouden kunnen worden.
6.2
De coördinator zelfwerkzaamheid is door het bestuur belast met de coördinatie en het
toezicht bij de uitvoering van de werkzaamheden.
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6.3

Alles wat in het kader van de zelfwerkzaamheid tot stand wordt gebracht, is en blijft
eigendom van de WSV

Artikel 7. ALGEMENE BEPALINGEN T.A.V. VERHUUR VAN LIG- PLAATSEN
7.1
Om in aanmerking te komen voor een ligplaats aan de steigers, dient men:
A - Lid te zijn van de WSV.
B - Ingeschreven en als zodanig woonachtig te zijn binnen de gemeente Rheden of
Rozendaal. Na het gebruik van een toegewezen ligplaats gedurende twee jaar kan, bij
verhuizing naar een andere gemeente, de ligplaats worden behouden. Kinderen van leden,
die over een eigen ligplaats beschikken en buiten de gemeente Rheden of Rozendaal gaan
wonen, mogen hun ligplaats behouden of komen voor een ligplaats in aanmerking.
C - Eigenaar te zijn van het vaartuig waarvoor een ligplaats wordt verlangd;
D - Het vaartuig tenminste tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te hebben verzekerd.
7.2
Toewijzing van ligplaatsen aan leden gebeurt per kalenderjaar, volgens door het bestuur
vastgestelde regels.
7.3
Ligplaatsen worden voor een periode van een kalenderjaar verhuurd. Bij tussentijdse
opzegging van het huurcontract door de ligplaatshouder zal een evenredig deel van het
liggeld worden terugbetaald indien de betreffende ligplaats aansluitend kan worden
verhuurd, dit ter beoordeling van het bestuur. Indien het bestuur een huurcontract
opzegt, bijvoorbeeld na wangedrag van de ligplaatshouder, volgt geen terugbetaling van
het liggeld.
7.4
De maximale afmeting van vaartuigen, waarvoor een ligplaats kan worden verleend, is 12
meter x 3,80 meter over alles gemeten. Hier kan incidenteel van worden afgeweken in
overleg en ter beoordeling van de havenmeester en beschikbare ruimte.
7.5
Het bestuur kan van een ligplaatsgegadigde, ligplaatshouder of tijdelijke ligplaatshouder
een eigendomsbewijs ter inzage verlangen waaruit blijkt dat hij eigenaar is van het
vaartuig waarvoor een ligplaats wordt verlangd of is afgegeven.
7.6
Het bestuur kan van een ligplaatsgegadigde, ligplaatshouder of tijdelijke ligplaatshouder
een verzekeringsbewijs ter inzage verlangen, waarin duidelijk staat dat zijn vaartuig
tenminste tegen Wettelijke Aansprakelijkheid is verzekerd.
7.7
Beschikbare ligplaatsen zullen worden verdeeld onder de leden die op de wachtlijst staan
voor een ligplaats. De wachtlijst wordt op volgorde van inschrijfdatum afgewerkt, rekening
houdende met de beschikbare ligplaatsen in grootte in relatie tot de afmeting van het
vaartuig
7.8
De wachtlijst is niet van toepassing op ligplaatshouders die, door omstandigheden, in
aanmerking komen voor een grotere of kleinere ligplaats. Indien geen vervangende
ligplaats voorradig is of komt, behoudt de ligplaatshouder zijn eerst toegewezen ligplaats.
7.9
De havenmeester zal per kalenderjaar een voorstel tot verdeling van de ligplaatsen ter
goedkeuring voorleggen aan het bestuur. Bij voorkeur zal dezelfde ligplaats aan de
ligplaatshouder worden toegewezen.
7.10 Indien uitgegeven ligplaatsen tijdens de winterperiode tijdelijk vrijkomen, behoudt het
bestuur zich het recht voor deze ligplaatsen tijdelijk te verhuren aan derden.
7.11 Het uitgeven van tijdelijke ligplaatsen tijdens de winterperiode, geschiedt door de
havenmeester.
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7.12

7.13
7.14
7.15
7.16

7.17
7.18
7.19

7.20

7.21
7.22

Het bestuur kan, op voordracht van de havenmeester, ondeugdelijke vaartuigen weigeren
of laten verwijderen. In gevallen waarin een snelle beslissing nodig is, kan de
havenmeester naar bevind van zaken handelen en daarna het bestuur informeren.
De havenmeester is bevoegd reeds uitgegeven ligplaatsen te herverdelen, indien dit naar
zijn oordeel noodzakelijk is.
Verwisselen van ligplaatsen is niet toegestaan, dan na verkregen toestemming van de
havenmeester.
Een ligplaats mag door de huurder niet worden onderverhuurd of aan anderen ten gebruik
worden gegeven.
Indien huurders van ligplaatsen meer dan twee dagen met hun vaartuig afwezig zullen zijn,
zijn zij verplicht dit de havenmeester te melden. Tevens dienen zij de tijdsduur van hun
afwezigheid te vermelden en minimaal 24 uur van te voren door te geven als zij hun ligplaats
weer willen innemen.
De havenmeester is bevoegd de door afwezigheid der vaartuigen vrij zijnde ligplaatsen
tijdelijk te verhuren aan passanten.
Huurders van tijdelijke ligplaatsen (passanten en tijdelijke ligplaatshouders), dienen zich bij
aankomst en vertrek te melden bij de havenmeester.
Een ieder die met zijn vaartuig een ligplaats in de haven heeft, is verplicht zorg te dragen,
dat zijn vaartuig voor en achter deugdelijk met lijnen is afgemeerd en dat zich geen
uitstekende delen of tuigage boven het plankier bevinden. Volgboten dienen zodanig bij hun
vaartuig gemeerd te liggen, dat de naastbij gelegen ligplaats hiervan geen hinder
ondervindt. Een en ander volgens aanwijzing en ten genoegen van de havenmeester.
Vaartuigen dienen in een redelijke staat onderhouden te worden. Vaartuigen mogen met
een ketting en een slot aan de steiger worden vastgelegd na verkregen toestemming van
de havenmeester. Voor noodzakelijke werkzaamheden en bij calamiteiten, zoals o.a. brand,
lekkage, ontploffingsgevaar, hoogwater, storm, etc. is de havenmeester gerechtigd het
slot te verbreken of te laten verbreken door derden- zonder vergoeding daarvoor te geven
- en het vaartuig te verleggen teneinde schade aan vaartuigen of steigermateriaal te
voorkomen. Voor zover mogelijk zal de eigenaar vooraf, doch in ieder geval achteraf
hierover worden geïnformeerd.
Indien de ligplaatshouder zijn vaartuig heeft verkocht moet dit onmiddellijk aan de
havenmeester worden gemeld.
Bij overdracht van het vaartuig aan een nieuwe eigenaar dient het vaartuig uit de haven
verwijderd te worden. Voor dit verwijderen is de ligplaatshouder verantwoordelijk en
aansprakelijk, tenzij schriftelijk anders met het bestuur is overeengekomen.

Artikel 8. ALGEMENE BEPALINGEN T.A.V. VERHUUR VAN TERREINRUIMTEN
8.1
Op het haventerrein is geen ruimte voor het bergen (winterberging) van boten.
8.2

Ligplaatshouders of tijdelijke ligplaatshouders kunnen, gedurende maximaal twee weken en
in overleg met de havenmeester, gebruik maken van een deel van het haventerrein voor het
zogenaamde "knippen en scheren" en voor het uitvoeren van kleine reparaties. Langere
perioden worden bij uitzondering toegestaan, echter alleen in overleg met de havenmeester.
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8.3
8.4
8.5

8.6

8.7
8.8

8.9

Voor het te water laten of uit het water halen van boten is in alle gevallen overleg met de
havenmeester nodig.
De havenmeester regelt het verkeer op het haventerrein en het gebruik van hellinglier en
walkraan.
Het is verboden om zonder toestemming van de havenmeester gebruik te maken van de
walkraan en de hellinglier. De bediening van de walkraan en de hellinglier mag uitsluitend
door de daarvoor aangewezen personen geschieden.
De booteigenaar moet bij het uit het water halen en bij de tewaterlating van het vaartuig
aanwezig zijn. Hij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn bezit, ook tijdens de periode
dat het vaartuig op de wal staat.
Schragen, stophout en andere gebruikte materialen dienen na gebruik van het haventerrein
verwijderd te worden, of in overleg met de havenmeester, te worden opgeborgen.
Het clubhuis wordt door de WSV gebruikt als vergaderruimte en als onderkomen voor de
leden die, in het kader van de zelfwerkzaamheid, werkzaamheden verrichten aan de
steigers of opstallen ten behoeve van de WSV. Daarnaast is het clubhuis beschikbaar voor
verenigingsactiviteiten. Hiervoor zijn afzonderlijke regels opgesteld.
Op het haventerrein, in het clubhuis en op de steigers mogen geen activiteiten plaatsvinden
van commerciële aard.

Artikel 9. TARIEVEN
9.1
De Algemene Vergadering (AV) stelt, op voorstel van het Bestuur, jaarlijks het bedrag vast
dat verschuldigd is voor de huur van een ligplaats aan een van de steigers.
9.2
Bij de verhuur van ligplaatsen aan ligplaatshouders wordt geen onderscheid gemaakt
tussen zomer- en winterstalling. Het verschuldigde bedrag , zoals bedoeld in art. 9.1. geldt
voor het gehele jaar.
9.3
De AV stelt jaarlijks tarieven vast voor het gebruik van de walkraan en de hellinglier.
9.4
De AV stelt jaarlijks tarieven vast voor de verhuur van tijdelijke ligplaatsen gedurende de
winterperiode van 1 oktober tot 1 april
9.5
De AV stelt jaarlijks tarieven vast voor de verhuur van tijdelijke ligplaatsen aan passanten.
9.6
Met uitzondering van het bepaalde in artikel 9.7 zijn algemene voorzieningen zoals
drinkwater, elektriciteit, parkeerplaatsen, toiletruimte en clubhuis in het liggeld begrepen
voor passanten, zie artikel 10.5)
9.7
Voor veelvuldig en langdurig gebruik van drinkwater en/of elektriciteit of indien vaartuigen
“bewoond” aan de steiger liggen, zal aan de booteigenaar een redelijke extra vergoeding
worden opgelegd door het bestuur.
Artikel 10. BETALINGEN
10.1 De ligplaatshouders dienen hun financiële verplichtingen jegens de WSV na te komen
binnen 1 maand na factuurdatum.
10.2 Tijdelijke ligplaatshouders, die tijdens de winterperiode van 1 oktober tot 1 april een
tijdelijke ligplaats hebben gehuurd, moeten hun liggeld binnen een maand na factuurdatum
voldaan hebben aan de WSV.
10.3 Vergoedingen voor extra verbruik van drinkwater en/of elektriciteit moeten binnen een
maand na factuurdatum aan de WSV voldaan zijn.
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10.4
10.5

10.6.

De kosten van gebruik van sleephelling, hellinglier of walkraan dienen contant te worden
betaald aan de havenmeester.
Passanten, die een tijdelijke ligplaats hebben gehuurd van de WSV, betalen het verschuldigde
liggeld, al of niet met een toeslag voor elektriciteit en/of waterverbruik, contant aan de
havenmeester.
Het bestuur behoudt zich het recht voor bij toewijzing van ligplaatsen, rekening te houden
met de wijze waarop ligplaatshouder, tijdelijke ligplaatshouder of passanten, hun financiële
verplichtingen jegens de WSV nakomen.

Artikel 11 SLOTBEPALINGEN
11.1 Het bestuur kan, in bijzondere gevallen, een van dit reglement afwijkende regeling treffen.
11.2 In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur handelend in de geest
van dit reglement
11.3 Alle vorige uitgaven van het Havenreglement komen hiermee te vervallen
Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van 26 april 1999 en 29 april 2002 en 27 april 2009 en
24 april 2014
De voorzitter
Joop Berendsen
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