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             Jachthaven de Rhoonse Grienden 

 

Havenreglement 
Havendam  23      -  3161XB Rhoon  

 

HAVENREGLEMENT JACHTHAVEN RHOON 
 

Artikel 1 - REIKWIJDTE REGLEMENT 

Dit havenreglement geldt voor de gehele jachthaven, bestaande uit de haven, de bijbehorende (parkeer- en stallings-) 

terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen. Het reglement is van toepassing op zowel ligplaatshouders als bezoekers. 

Onder stalling wordt verstaan de periode waarin het vaartuig op de wal staat of is afgemeerd in het water met het oogmerk 

deze gedurende langere tijd buiten gebruik te houden. Hieronder wordt mede verstaan het stallen van trailers.  

Onder havenmeester wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven, het bestuur van 

stichting ‘De Stootwil’ of daartoe door het bestuur aangewezen personen. 

 

Artikel 2 - TOEGANG JACHTHAVEN 

De toegang tot de jachthaven/haventerrein is verboden voor onbevoegden. Toegang hebben ligplaatshouders, hun 

gezinsleden en hun bezoekers. Ligplaatshouder is verantwoordelijk voor de gedragingen van de gebruikers van zijn 

ligplaats- met uitzondering van passanten- op het haventerrein en voor schade toegebracht aan de eigendommen van 

stichting ‘De Stootwil’, zijnde de exploitant van jachthaven Rhoon. Zulks geldt tevens ten aanzien van derden, die in 

opdracht van de ligplaatshouder werkzaamheden uitvoeren. Ligplaatshouder dient de genoemde gebruiker en derden in 

kennis te stellen van de inhoud van dit reglement.  

Eenieder die zich op de jachthaven/haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen en dient 

kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse. 

Passanten dienen zich direct na aankomst bij de havenmeester te melden. Passanten meren af op de door de havenmeester 

toegewezen plaats. 

 

ARTIKEL 3 – VEILIGHEID EN MILIEU 

Eenieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te 

voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van de havenregels. 

 
ARTIKEL 4 – GEDRAGSREGELS 

Eenieder die zich op de jachthaven/ haventerrein 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/ haventerrein is het niet toegestaan: 

1.   Overlast te veroorzaken door lawaai, geluid, stank, foutparkeren, vervuiling of anderszins in welke vorm dan ook; 

2.   De haven te verontreinigen met afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet, olie, bilgewater, vet, autobanden, 

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

3.   (huis)dieren los te laten lopen; 

4.   Motoren onnodig te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen; 

5.   Elders ligplaats in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen; 

6.   Met gehesen zeilen, met onveilige snelheid of voor anderen met hinderlijke snelheid te varen; 

7.   Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat achter te laten en eigendommen van het vaartuig op het  

      terrein en steigers onbeheerd achter te laten; 

8.   Open vuur- waaronder begrepen barbecue- te gebruiken; 

9.   Te zwemmen of te duiken; 

10. Op de steigers te fietsen. 

 

Voor genoemde handelingen onder 8 en 9  kan het bestuur/ havenmeester tijdelijk vrijstelling verlenen.  

 

ARTIKEL 5 – AFVAL 

Eenieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden afvalstoffen gescheiden te deponeren in de daarvoor geëigende 

depots of inzamelpunten. Bijzondere afvalstoffen worden niet door de jachthaven ingenomen. Ter verwijdering van 

afvalstoffen dient men, zo nodig, de aanwijzingen te volgen van de havenmeester. Ingeval van overtreding is het bestuur/ de 

havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreiniging stoffen te (doen) verwijderen. 

 

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN 

Stichting ‘De Stootwil’ en de havenmeester is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak dan 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. 

 

De huurder van lig- of stallingplaats draagt zelf zorg voor een afdoende verzekering (allrisk of WA-casco) van zijn eigen 

vaartuig. 

 

ARTIKEL 7 – GEBRUIK LIG - OF STALLINGPLAATS DOOR DERDEN 

Indien de huurder van een lig- of stallingplaats zijn vaartuig, toebehoren en/of lig- en bergplaats in gebruik wil geven aan 

derden, dient hij vooraf toestemming te krijgen van de havenmeester. Huur van de lig- of stallingplaats kan niet worden 

overgedragen aan derden. 
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ARTIKEL 8 – VRIJ MELDEN LIGPLAATS 
Ligplaatshouder is verplicht de havenmeester in kennis te stellen indien het vaartuig voor één of meerdere nachten niet in de 

ligplaats aanwezig zal zijn. De havenmeester kan de vrije ligplaats toewijzen aan een passant. 

 

ARTIKEL 9 – VERBOD COMMERCIËLE ACTIVITEITEN. 

Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester, het afgemeerde of gestalde vaartuig of de 

lig- of stallingplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende 

borden, mededelingen en aanduidingen. 

 

ARTIKEL 10 – VERKEERSREGELS 

Op het water van de jachthaven zijn in het algemeen de wettelijke bepalingen van het vaarreglement van kracht. De 

maximum vaarsnelheid is 6 km per uur. Op het haventerrein zijn van toepassing de verkeerswegenwet, het 

verkeersreglement en de door de gemeente opgelegde regels, met dien verstande dat de maximumsnelheid van voertuigen op 

het haventerrein 10 km per uur bedraagt. 

 

ARTIKEL 11 – WERKZAAMHEDEN AAN VAARTUIGEN 

Het verrichten van werkzaamheden aan vaartuigen in de haven of op de bijbehorende terreinen is slechts toegestaan, indien 

en voor zo ver het werkzaamheden van eenvoudige aard betreft. In dit verband moet hieronder worden verstaan: Het 

schoonmaken van het vaartuig. Voor alle overige werkzaamheden dient men voor het verkrijgen van toestemming vooraf 

overleg te plegen met het bestuur of de daartoe aangewezen persoon. 

 

Voor werkzaamheden tijdens de (winter) stalling wordt verwezen naar de aanvullende voorwaarden winterberging. 

 

ARTIKEL 12 – RECHTEN HAVENMEESTER 

De havenmeester is bevoegd bij afwezigheid van de huurder vaartuigen te betreden en alle maatregelen te nemen die hij 

nuttig of noodzakelijk acht. De havenmeester is bevoegd, indien nodig, zonder overleg schepen in de haven tijdelijk te 

verplaatsen. De havenmeester is bevoegd de stroomvoorziening van de loodsen en/of werkplaatsen af te sluiten. Hij is 

tevens gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties te beperken. 

 

ARTIKEL 13 – SANCTIES 

Overtreding van enig artikel van het havenreglement geeft de havenmeester het recht de overtreder de toegang tot de 

jachthaven/ haventerrein te ontzeggen. Niet nakomen van het havenreglement kan onmiddellijke beëindiging van de 

huurovereenkomst tot gevolg hebben. 

 

ARTIKEL 14 – JURIDISCH 

Stichting ‘De Stootwil’ is gerechtigd dit havenreglement aan te vullen of te wijzigen. Op de overeenkomsten met stichting 

‘De Stootwil’ is Nederlands recht alsmede de algemene voorwaarden huur en verhuur lig- en/of stallingplaatsen van 

toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Bezwaar indienen tegen de maatregelen 

of handelen van de havenmeester is mogelijk bij het bestuur van stichting ‘De Stootwil’. 

 

 

Dit reglement is vastgesteld bij bestuursbesluit op 01 november 2017 

 

A.F.G.M. van Kampen, voorzitter.     A. van der Duyn Schouten, secretaris 

 

                          
 

 


