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Algemeen verkort Havenreglement
Artikel 10.

Het is niet toegestaan:

A. In de vereniging anderen overlast te bezorgen.
B. Op enige wijze de doorgang te bemoeilijken of onmogelijk te maken, bijvoorbeeld
door surfplanken, bijboten en vishengels e.d. op de steigers te laten liggen.
C. Vanaf de steigers of bordessen te vissen.
D. Buiten de geplaatste afvalcontainers, afval en /of grof afval achter te laten.
E. Over de steigers en loopbrug te rennen of te fietsen en de fietsen op de steigers en
naast de kantine te parkeren. De enige toegestane parkeergelegenheid is op de
voormalige pont achter de zeecontainer.
F. Huisdieren i.v.m. hygiëneregels in de kantine mee te nemen en/of huisdieren op de
steigers en bordessen vast te leggen.
G. Huisdieren niet aangelijnd los te laten lopen over steigers, in gebouwen en
haventerrein en/of te laten zwemmen binnen het afmeergebied van
de jachthaven.
H. Licht ontvlambare stoffen, zoals benzine, in de haven te tanken of over te hevelen.
Artikel 16.
De vereniging neemt geen verantwoordelijkheid voor eigendommen van anderen of
voor persoonlijk letsel.
Artikel 17.
A. Het is streng verboden chemische afvalstoffen, zowel vast als vloeibaar, in de
huisvuilcontainer te deponeren, noch deze afvalstoffen op andere wijze
onbeheerd op het haventerrein achter te laten.
B. Ten behoeve van het storten van chemisch toiletafval (chemische toiletten) is
een stortplaats in de haven geplaatst. Na het storten dient de directe omgeving
van de stortplaats te worden gespoeld / gereinigd, met de daarvoor aanwezige
spoelslang. De sleutel van de stortplaats is aanwezig op het havenkantoor en te
bevragen bij de dienstdoende havenmeester.
Alleen voor passanten die overnachten is het legen gratis.
C. De haven is tevens ingericht met een afzuigsysteem om de vuilwatertank
te kunnen ledigen
Indien schepen de vuilwatertank of het bilgewater willen legen, dient dat plaats te
vinden onder toezicht van de dienstdoende havenmeester.
Alleen voor passanten die overnachten is het legen van de vuilwatertank gratis.
Voor het ledigen van het bilgewater dient € 5,00 te worden betaald.
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