
 
 

HAVENREGLEMENT 

 

Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze zijn 

gedeponeerd op 5 november 1998 bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 3296. Een exemplaar is reeds in uw 

bezit en liggen tevens bij ons ter inzage. Op uw verzoek zal een exemplaar kosteloos aan u worden verstrekt. 

Artikel 1 

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: 

a. hinderlijk lawaai te maken (bij dit verbod wordt 

niet gedoeld op het veroorzaken van geluid als 

gevolg van met toestemming van de 

havenexploitant of havenmeester gehouden 

bijeenkomsten); 

b. met afvalstoffen (daaronder begrepen 

afvalstoffen afkomstig van het boordtoilet en 

uitwerpselen van dieren), olie, lenswater en 

dergelijke het havencomplex te verontreinigen; 

c. honden los te laten lopen; 

d. behoudens toestemming van de haven-

exploitant of havenmeester elders ligplaats in te 

nemen dan is overeengekomen dan wel is 

aangewezen; 

e. met gehesen zeilen of met onveilige of voor 

anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen; 

f. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in 

onverzorgde staat te laten; 

g. behoudens toestemming van de haven- 

exploitant of havenmeester op het  haventerrein 

open vuur (waaronder begrepen barbecuen) te 

gebruiken; 

h. eigendommen buiten het vaartuig op het 

haventerrein onbeheerd te laten; 

i. in de haven te duiken of te zwemmen. 

Overtreding van een van de onder a. tot en met i. 

van dit artikel genoemde verboden, geeft de 

havenexploitant of havenmeester het recht de 

overtreder de toegang tot de haven, bijbehorende 

terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen 

te ontzeggen. 

 

Artikel 2 

Op het haventerrein mogen werkzaamheden die 

niet het dagelijks onderhoud betreffen alleen met 

toestemming van de havenexploitant door de 

huurder worden verricht. De havenexploitant 

moet, na kennisgeving, toelaten dat derden 

werkzaamheden ter plaatse verrichten voor zover 

het garantiewerkzaamheden van of namens de 

leverancier betreft.  

 

 

 

Voor alle andere werkzaamheden van derden is 

toestemming nodig van de havenexploitant. 

 

Artikel 3 

Ter verwijdering van de stoffen genoemd in 

artikel 1b dient men overleg te plegen met de 

havenexploitant of havenmeester. 

Ingeval van verontreiniging als bedoeld in artikel 

1b is de havenexploitant en/of havenmeester 

gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de 

verontreinigingsstoffen te (doen) verwijderen. 

 

Artikel 4 

De havenexploitant 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 een en 

ander het gevolg is van een aan hem en/of de 

zijnen toerekenbare tekortkoming. 

 

Artikel 5 

Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig 

en toebehoren aan derden in gebruik wil geven, 

dient hij persoonlijk de haven-exploitant of 

havenmeester vooraf daarvan schriftelijk of op 

een ander door de havenexploitant aanvaarde 

wijze, in kennis te stellen. 

 

Artikel 6 

Het is de huurder verboden, zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de haven-exploitant, 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 7 

In de haven is het verboden om gebruik te maken 

van een niet goedgekeurde gasinstallatie. Een 

gasinstallatie is uitsluitend toegestaan indien de 

booteigenaar in het bezit is van een certificaat 

gastechniek waarop de goedkeuring is 

aangegeven. Een kopie hiervan moet verstrekt 

worden aan de havenexploitant. 


