HAVEN REGLEMENT
Watersportvereniging "RIJN EN LEK" Wijk bij Duurstede

Artikel 1.
Dit reglement is van toepassing op het bij de Watersportvereniging "Rijn en Lek" in exploitatie zijnde
verenigingsschip, het wateroppervlak met de daaraan grenzende taluds, terreinen, steigers, afrastering,
constructies, bebouwing, parkeerterrein, wegen en paden, waarvan de gebruikers geacht worden een
sociaal verantwoord gedrag te vertonen.
Artikel 2.
De Havenmeester is belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse gang van zaken in de
haven.
Artikel 3.
De taak van de Havenmeester:
a. wijst de passanten hun ligplaats, int de daarvoor geldende vergoeding en draagt de geïnde gelden af
aan de penningmeester.
b. registreert de binnengekomen passanten en geïnde liggelden.
c. is belast met de uitvoering van het havenreglement en is hiervoor verantwoording verschuldigd aan
het Dagelijks Bestuur van de watersportvereniging Rijn en Lek.
Artikel 4.
De eigenaar/gebruiker, die met zijn vaartuig als gast de haven bezoekt dient zich onmiddellijk bij
aankomst bij de havenmeester te melden. Door het afmeren van zijn vaartuig in de jachthaven onderwerpt
hij zich aan de bepalingen van het havenreglement.
Artikel 5.
De vereniging is niet aansprakelijk voor een schade, hoe dan ook ontstaan, of voor diefstal van welk
eigendom van de leden ook. Iedere eigenaar is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig
veroorzaakte schade aan de jachthaven, zoals omschreven in art. 1. of de eigendommen van de leden.
Hij is verplicht tenminste een W.A.-verzekering af te sluiten om het bedoelde risico te dekken. Hij dient de
desbetreffende polis te kunnen tonen.
Artikel 6.
Iedere eigenaar is verplicht zorg te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk ligt afgemeerd en wel zodanig, dat
het vrij blijft van andere vaartuigen, steigers of palen. Indien het voor het afmeren c.q. verlaten van de
ligplaats noodzakelijk is landvasten van naastliggende vaartuigen los te maken, is men verplicht deze
terstond weer deugdelijk te bevestigen. Elk vaartuig behoort met de nodige stootwillen te zijn uitgerust.
Deze behoren is goede staat te zijn en van juiste afmeting. Wordt hieraan, naar het inzicht van de
havenmeester, niet voldaan, dan heeft deze het recht hierin te voorzien of te laten voorzien op kosten van
de betrokken eigenaar.
Artikel 7.
Het aanbrengen of voeren van reclame, is in welke vorm dan ook, en zonder toestemming van het
bestuur verboden.
Artikel 8.
a. aan het begin en aan het einde van het seizoen dienen de leden zich aan en af te melden bij de
havenmeester, indien gewenst op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart.
b. eigenaren of gebruikers zijn verplicht hun vertrek en vermoedelijke terugkomst, bij afwezigheid van in
addendum gestelde periode bij de havenmeester te melden.
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c.

het bestuur is bevoegd aan binnenkomende vaartuigen een tijdelijke ligplaats aan te wijzen als in
reeds verhuurde boxen of andere plaatsen ligplaatsen vrij zijn.
d. voor passanten geldt dat het mede afmeren van bij- of volgboten in de ligplaats slechts is toegestaan
mits de bij- of volgboot niet bovenmatig buiten de toegewezen ligplaats uitsteekt, dit ter beoordeling
van de havenmeester en hierbij gelden de in het addendum vastgelegde maximale afmetingen en
aanlegperioden. De maximale lengte en aanlegperiode kunnen enkel na schriftelijk akkoord van de
havenmeester tijdelijk gewijzigd worden maar nooit langer dan in addendum opgenomen periode.
e. het bestuur is bevoegd om langdurig vrijgekomen ligplaatsen (zwerfplekken) toe te wijzen aan leden
op de wachtlijst.
f. leden die gebruik maken van een zwerfplek kunnen geen rechten ontlenen aan deze zwerfplek en
dienen de zwerfplek op eerste aangeven van de havenmeester te verlaten.
Artikel 9.
Eigenaren of gebruikers moeten te allen tijde het afmeren langszij hun vaartuig gedogen en het betreden
van de wal mogelijk te maken.
Artikel 10
Klein huishoudelijk afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken.
Artikel 11.
Het aanleggen van vaste- of semi-vaste elektrische leidingen is verboden. Het gebruik van elektriciteit via
de in de haven aanwezige contacten is slechts toegestaan na toestemming van de havenmeester en na
betaling van de daarvoor vastgestelde vergoeding. De stroomafname is slechts toegestaan indien een
losse drie-aderige kabel, welke zonder onderbreken van het aansluitpunt tot in het vaartuig voert, wordt
gebruikt. Verbindingen van stekker en contrastekker, in welke uitvoering dan ook, zijn niet toegestaan.
Artikel 12.
Het gebruik van de helling geschiedt uitsluitend door leden na toestemming en op aanwijzingen van de
havenmeester c.q. de daarvoor verantwoordelijke personen, en tegen betaling van de daarvoor gestelde
vergoeding.
Artikel 13.
Het is niet toegestaan:
a. in het gebied van de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk geluid
of andere overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen optreden, hoog genoeg voor het
doen ontstaan van ontploffingen of brand; een en ander ter beoordeling van de havenmeester of het
bestuur.
b. Elektriciteit te benutten voor verwarmingsdoeleinden of een zodanige afname te doen, dat het
maximaal aansluitbare vermogen (zie addendum) wordt overschreden.
c. ander afval dan klein huishoudelijk afval bijv. olie, bilgewater, poetsdoeken, de inhoud van chemische
toiletten, enz op het terrein van de haven achter te laten of te lozen.
d. huisdieren los te laten lopen op steigers of terreinen.
e. drinkwater te verspillen waaronder het gebruik voor wassen van een vaartuig.
f. constructies of wijzigingen en/of bekleding aan te brengen aan steigers of installaties.
g. steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren.
h. goederen, in welke vorm dan ook, op de steigers en/of op het terrein te laten liggen, bij een in
addendum bepaalde afwezigheid
i. auto's en boottrailers op het terrein te parkeren, langer dan in addendum bepaalde periode
j. onderwatertoiletten aan boord te gebruiken.
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k.
l.

vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te veroorzaken.
in de haven:
1. te zwemmen
2. de windsurfsport te beoefenen
3. met zeiljachten, de haven al zeilende in en uit te varen
4. sneller dan te in addendum bepaalde snelheid varen, c.q. hinderlijke golfslag te veroorzaken
5. buiten het vaarseizoen in de haven te overnachten
m. te parkeren voor de slagboom en zich te bevinden en/of te lopen op de hellingbaan anders dan voor
het te water laten of het er uit halen van een vaartuig.
Artikel 14.
De eigenaar of gebruiker van een gesloten vaartuig met ingebouwde motor of motor met losse tank is
verplicht er zorg voor te dragen, dat zich een in goede staat verkerende en goede snelwerkende blusser,
ter bestrijding van olie- en benzinebrand, aan boord bevindt.
Artikel 15.
Bij overtredingen van het havenreglement, welke niet op eerste sommatie ongedaan worden gemaakt of
ophouden, heeft het bestuur de bevoegdheid de betreffende leden de toegang tot de haven te ontzeggen,
terwijl de toegewezen ligplaatsen in dergelijke gevallen door het bestuur worden ingetrokken voor een
door deze te bepalen termijn, waarna de ligplaats voor die termijn aan de vereniging vervalt.
Artikel 16.
Eigenaren of gebruikers zijn verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.
Artikel 17.
Alle leden zijn verplicht het bestuur zoveel mogelijk steun te verlenen om de goede gang van zaken in de
jachthaven te bevorderen.
Artikel 18.
Bij afwezigheid van de havenmeester, is ieder bestuurslid bevoegd de in het reglement aan de
havenmeester opgedragen beslissingen te nemen, indien de situatie geen uitstel gedoogt.
Artikel 19: Slotbepaling.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Addendum bij havenreglement
Artikel 8.
g. bij afwezigheid van één nacht of van meer dan 24 uur.
d. maximale afmetingen voor passanten in het vaarseizoen is 20 meter
maximale aanlegperiode voor passanten in het vaarseizoen is 3 x 24 uur
maximale verlengde aanlegperiode met schriftelijk akkoord van de havencommissaris is 1 maand
Artikel 13.
a. maximale aansluitwaarde elektriciteit is 500 Watt
h. een afwezigheid die langer duurt dan 12 uur.
i. parkeerperiode, langer dan 5 x 24 uur.
l.4 6 km/u
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