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Artikel 1.
Dit havenreglement geldt voor het gehele haventerrein bestaande uit de haven, het haventerras, het
kantoorschip, het bijbehorende parkeerterrein en het daarop bevindende havengebouw.
Het haventerrein is slechts toegankelijk voor gebruikers van vaartuigen, welke contractueel ligplaats hebben in
de haven, hun gezinsleden en hun bezoekers. Passanten dienen zich direct na aankomst bij de havenmeester te
melden. Passanten meren af op de door de havenmeester toegewezen plaats.

Artikel 2.
Iedereen die zich op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de haveneigenaar of havenmeester op
te volgen.
Artikel 3.
Men is gehouden op het haventerrein orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en
te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.
Op het haventerrein is het niet toegestaan:
1. Hinderlijk lawaai te maken. (zie artikel 11.)
2. Met afvalstoffen (daaronder begrepen afvalstoffen afkomstig van het boordtoilet en uitwerpselen van
dieren), olie, lenswater en dergelijke het havencomplex te verontreinigen.
3. Honden lost te laten lopen.
4. Drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van vaartuigen en auto’s.
5. Behoudens met toestemming van de havenmeester motoren anders te laten draaien dan om het vaartuig
te verplaatsen. Geen generatorgebruik in de haven
6. Behoudens met toestemming van de havenmeester elders ligplaatsen in te nemen dan is
overeengekomen danwel is aangewezen.
7. Met gehesen zeilen of met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen.
8. Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten.
9. Behoudens met toestemming van de havenmeester op het terrein open vuur (waaronder begrepen
barbecueën) te gebruiken.
10. Eigendommen buiten het vaartuig op het haventerrein onbeheerd te laten.
11. Behoudens met toestemming van de havenmeester, in de haven te zwemmen en/of te vissen.
12. Behoudens met toestemming van en met kennisgeving aan de havenmeester, in het zich op het
haventerrein bevindende vaartuig te overnachten, danwel dit vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te
kiezen.
Overtreding van de hierboven, onder artikel 3 genoemde verboden, geeft de haveneigenaar/havenmeester
het recht de overtreder de toegang tot het haventerrein te ontzeggen.
Artikel 4.
Ter verwijdering van de stoffen genoemd in artikel 3.2 dient men te overleggen met de havenmeester.
In geval van verontreiniging als bedoeld in artikel 3.2 is de havenmeester gerechtigd om op kosten van de
veroorzaker de verontreiniging te (doen) verwijderen.
Artikel 5.
1. Het afmeren dient voor en achter met deugdelijke landvasten te geschieden. Het gebruik van meerlijnen
(touwen die bij uitvaart achterblijven aan de steiger) is niet toegestaan.
2. Bij het afmeren dient er voldoende ruimte te zijn tussen het vaartuig en de betonnen rand om de haven.
Gebruik van stootkussens tussen het vaartuig en de rand is dus overbodig. De platen liggen los, wegen
wel 250 kg, maar kunnen door beweging van het vaartuig verschuiven.
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3. Aan weerszijden van de vaartuigen dienen stootkussens, wrijfhouten of ander daarvoor geschikte
voorwerpen te worden opgehangen, zodanig dat schade aan meerpalen, steigers en andere vaartuigen
wordt vermeden. Het gebruik van autobanden is niet toegestaan.
4. Bij uitvaart achterblijvende stootkussens dienen met touw bevestigd te zijn. Het is niet toegestaan in de
steigers te boren en te schroeven. Bij geen gebruik van de plaats in de winter dienen na afloop van het
zomerseizoen alle stootkussens van de steigers verwijderd te worden.
5. Het is niet toegestaan om in de haveningang of aan het terras aan de vaartkant aan te leggen. Dit water
behoort deels tot het haventerrein en willen we vrijhouden voor het uitzicht.
6. Ten allen tijde heeft de havenmeester het recht om onbezette ligplaatsen van vaste ligplaatshouders te
benutten ten behoeve van vaartuigen van passanten, gasten of anderszins.
Artikel 6.
De haveneigenaar 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 één en ander het gevolg is van een aan
hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming.
Artikel 7.
Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren in gebruik wil geven aan derden, dient hij
persoonlijk de havenmeester vooraf schriftelijk of op een ander door de havenmeester aanvaarde wijze in kennis
te stellen.
Artikel 8.
Tijdens de winterstallingperiode is het niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de
havenmeester:
1. Licht ontvlambare stoffen zoals gas, benzine, petroleum en kerosine aan boord te hebben of te
gebruiken.
2. De scheepsverwarming te gebruiken zonder direct toezicht.
3. Accu’s aangekoppeld te laten.
4. Werkzaamheden aan of in het vaartuig in stalling te verrichten.
5. Steunen weg te nemen of te verplaatsen.
Artikel 9.
Het is de huurder verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester en de eigenaar het in de
haven afgemeerde vaartuig of de ligplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste
wordt mede verstaan het op het haventerrein en/of op het vaartuig aanbrengen van daartoe strekkende borden,
mededelingen, aanduidingen, etc.
Artikel 10.
1. Het gebruik van toiletten die rechtstreeks in de haven lozen is verboden.
2. Er zijn geen faciliteiten voor het verwijderen van vuilwater en bilgewater.
3. De vuilcontainer is voor klein huishoudelijk afval. Chemisch afval in overleg met de havenmeester.
4. Las- en slijpwerkzaamheden zijn niet toegestaan.
5. Het verrichten van werkzaamheden aan vaartuigen in de haven is slechts toegestaan, indien en
voorzover het werkzaamheden van eenvoudige aard betreft. In dit verband moet hieronder worden
verstaan: schoonmaken van het vaartuig. Voor alle overige werkzaamheden dient men voor het
verkrijgen van toestemming vooraf overleg te plegen met de havenmeester.
6. Gasinstallaties aan boord van vaartuigen dienen veilig en volgens de geldende voorschriften uitgevoerd
te zijn en ook zo gebruikt te worden.
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7. Het in voorraad hebben en bijvullen van benzine, diesel, etc. dient met de grootste zorgvuldigheid te
gebeuren, zodat het geen gevaar kan opleveren voor de omgeving en het milieu.
8. Het is niet toegestaan ondeugdelijke verlengsnoeren en/of koppelingen te gebruiken.
9. De ligplaaatshouders/passanten dienen gevaarlijke situaties zo spoedig mogelijk te melden aan de
havenmeester. Bij het havenwatertappunt zijn een reddingsband en brandblusser. In de haven is een
zwemtrap aan een steiger. Bij calamiteiten bel: 112. De havenmeester: 06-10041149
10. Voor informatie raadpleeg het informatiebord aan het toiletgebouw voor belangrijke telefoonnumers,
dienstdoende artsen, apotheek, etc.
Artikel 11.
De haveneigenaren, omwonenden en de ligplaatshouders zijn gesteld op hun rust, dit houdt in dat er op het
gebied van o.a. geluidsoverlast regels zijn.
1. Scheepstoebehoren dienen op zodanige wijze te zijn bevestigd dat daardoor geluidshinder noch andere
overlast voor anderen kan ontstaan.
2. Afdekzeilen moeten zodanig vastzitten dat klapperen wordt voorkomen.
3. Bij zeiljachten dient men te voorkomen dat lijnen tegen de mast slaan.
4. Onnodig lawaai dient te worden vermeden, denk aan muziek en andere door mensen geproduceerde
overlast.
Artikel 12.
1. De ligplaatshouders/passanten dienen hun schepen minimaal W.A. te verzekeren.
2. Naar het oordeel van de havenmeester zal geen ligplaats worden verhuurd ten behoeve van vaartuigen,
die door uiterlijk en/of door de staat van onderhoud niet passen in het algemeen beeld en het niveau van
de voorzieningen van de haven.
3. Het is niet toegestaan vaartuigen te water te laten, danwel uit het water te halen vanaf de havenrand,
danwel elders in de haven.
4. Het is uitsluitends toegestaan te parkeren op het terrein van de haven voor de ligplaatshouder en zijn
bezoekers. Voor trailers is geen ruimte. Voor het langer parkeren is het wenselijk een sleutel aan de
havenmeester te geven.
5. De ligplaatshouder/passant is jegens de haveneigenaar aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een
tekortkoming, welke is toe te rekenen aan henzelf, zijn gezinsleden, personeel of door hem genodigden.
6. Indien een vaartuig in de haven gezonken is, meldt de havenmeester dit aan de eigenaar van het
vaartuig. De eigenaar van het vaartuig dient terstond initiatief te nemen tot het lichten van het vaartuig.
Bij ingebreke blijven , zijn de kosten van het bergen voor de eigenaar. Overheidsdiensten worden door
de havenmeester geïnformeerd. De evt. kosten van het reinigen van het milieu zijn altijd voor rekening
van de eigenaar van het vaartuig.
NB. Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn de Algemene Voorwaarde van
Jachthaven Nijesyl van toepassing. Ter kennisneming van deze algemene voorwaarden kan men zich
wenden tot de havenmeester, bij wie men een exemplaar van deze voorwaarden kan ontvangen.
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