REGLEMENT voor ligplaatshouders ZOMERSEIZOEN
1. De nota’s dienen vòòr aanvang van de stallingperiode (1 april) te zijn
betaald.
Bij niet tijdige nakoming bent u in verzuim en verliest u het recht op de ligplaats.
2. Een ieder die zich op de Jachthaven bevindt, dient de aanwijzingen van de havenexploitant
op te volgen.
3. Het is niet toegestaan faciliteiten te gebruiken voor andere doeleinden als waarvoor ze
bestemd zijn.
4. De havenexploitant is gerechtigd om het vaartuig te allen tijde naar een andere ligplaats
binnen de haven te verhalen. De huurder is gehouden daaraan zijn medewerking te
verlenen.
5. Uw boot dient tenminste WA-verzekerd te zijn. De exploitant is gerechtigd het document
aan u te vragen.
6. Men is gehouden in de haven, op de bijbehorende terreinen en in de zich aldaar
bevindende gebouwen orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te
nemen en te voorkomen, dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.
7. 1 Parkeersleutel per klant met een Parkeerkaart.
Ook de parkeerkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. Als u zelf niet vaart, mag er geen
auto worden geparkeerd.
Uw incidentele visite is gelimiteerd toegestaan. U dient hiervoor zelf de boom te openen en uw
gast te laten parkeren buiten de loods. U bent ook zelf aansprakelijk voor het rij- en
parkeergedrag van uw visite.
De parkeerplaatsen vOOr de slagboom zijn prive en/of voor leveranciers ( 10 min).
De parkeersleutel wordt bij aanvang van het seizoen, alsmede de parkeerkaart voor in de auto,
afgegeven na betaling van de stalling, en dient contant te worden voldaan.
8. Roken is te allen tijde in de loods en in het toiletgebouw verboden.
9. Leidingwater mag alleen worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik en niet voor sproeien
tuin en/of boot wassen, enz.
10. De afvalcontainer is bedoeld voor huishoudelijk afval. Het afval dient u in max. 60 liter
zakken dichtgebonden in de container te deponeren. Niets naast de container plaatsen.
Niet courant of groter afval ZELF afvoeren of in overleg met de havenmeester.
11. Afgewerkte olie, koelvloeistoffen dienen door u zelf meegenomen te worden of afgeven aan
de havenmeester.
12. Flessen en Papier kunnen apart worden afgevoerd in de daarvoor bestemde containers.
13. Bilgewater en inhoud chemisch toilet kan worden ingeleverd bij het vuilwaterstation van
Jachthaven Stenhuis, aan de Ringvaart – Uiterweg 417.
14. Huisdieren zijn toegestaan, mits zij aangelijnd en buiten het terrein worden uitgelaten.
Uitwerpselen direct zelf opruimen.
15. In de haven is het verboden het boordtoilet te gebruiken. Men is verplicht gebruik te maken
van het toilet op de wal.
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16. Wilt u svp daadwerkelijk meehelpen het terrein, incl. sanitaire voorzieningen, netjes en
schoon te houden? Meld de exploitant als apparatuur niet werkt en als benodigdheden
zoals bijv. toiletpapier niet aanwezig zijn. Bij het verlaten van de toilet/douche/was-ruimte
svp het licht uitdoen.
17. Gebruik de radio of T.V. voor uzelf en niet voor de buren.
Veroorzaak u mederecreant geen overlast met sport en spel.
18. Het is verboden motoren anders te laten draaien dan om het vaartuig te verplaatsen.
19. Op de toegangsweg en het recreatieterrein mag niet harder dan 5 km per uur worden
gereden. Op het water nabij het recreatieterrein mag niet harder dan 5 km per uur worden
gevaren.
20. Het vaartuig dient behoorlijk afgemeerd te worden en in verzorgde staat te worden
achtergelaten. U dient uw eigendommen buiten het vaartuig niet onbeheerd te laten.
21. Het is niet toegestaan om (groot) onderhoud of verbouwingen aan boten te verrichten op
plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn. Redenen zijn o.a. de milieueisen en geluidsoverlast
voor mede-recreanten. Onderhoud kan in overleg met de exploitant plaatsvinden (in de
loods tegen een vooraf afgesproken tarief). Zonder toestemming is het niet toegestaan
reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden door derden te laten verrichten (veiligheid).
22. Indien gekozen wordt voor helling en werkzaamheden in de loods, ontvangt u vooraf een
klus-reglement.
23. Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren aan derden in gebruik wil
geven, dient hij persoonlijk de exploitant in kennis te stellen.
24. Het is de huurder verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenexploitant, het
vaartuig of ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken.
Als u met uw vaartuig op vakantie gaat, wordt het op prijs gesteld dit aan de exploitant te
laten weten.
25. Alleen in overleg en met toestemming van de exploitant kunnen vaartuigen in de haven te
koop worden aangeboden. De provisie is afhankelijk van de werkzaamheden tussen de 3 en
5% van de verkoopwaarde, met een minimum bedrag van € 250,--.
Alleen met schriftelijke toestemming wordt incidenteel de volgende regel toegepast : als de
boot wordt verkocht vòòr 1 juli, retourneren wij de helft van de faktuur. Bij verkoop na
1 juli vindt er geen restitutie van liggelden plaats.
26. Als de boot verkocht wordt, is per definitie de ligplaats vervallen. De nieuwe eigenaar kan
uitsluitend i.o.m. de exploitant een nieuwe ligplaats huren.
Restitutie van liggelden is niet mogelijk.
27. Onderverhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan.
28. De eigenaar en beheerder van het terrein stellen zich niet aansprakelijk voor schade
toegebracht door derden aan uw boot, of het verloren gaan van eigendommen,
toebehorende aan de recreanten en stallers van boten.
29. Bij het in gebreke blijven van de huurder t.a.v. zijn financiële verplichtingen tegenover de
exploitant, heeft de laatstgenoemde het recht van retentie.
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