9. Havenreglement
Doelstelling
Het havenreglement omvat alle regelingen m.b.t. een goed gebruik en beheer van havens,
ligplaatsen, e.d.
Regelgeving m.b.t. havens, ligplaatsen, etc.:
Ligplaatsen:
1. Aanvragen voor het gebruik van een ligplaats dienen te worden gericht aan de havenmeester,
per e-mail: havenmeester@vwdtp.nl
2. De havenmeester wijst de ligplaatsen aan en respecteert daarbij mogelijkerwijs de redelijke
wensen van de leden. Hij kan te allen tijde een andere ligplaats aanwijzen ter verkrijging van een
betere ligplaatsverdeling. Hij kan ook, met handhaving van de oorspronkelijke ligplaats, een
tijdelijke ligplaats elders aanwijzen.
3. De na het verlenen van een ligplaats uit te delen DTP-labels met nummer van de ligplaats en
naam van de eigenaar dienen duidelijk zichtbaar te worden aangebracht, bij voorkeur nabij de
dissel. Bij vermissing van het label dient de havenmeester daarvan terstond op de hoogte
gebracht te worden.
4. Water ligplaatsen zijn voorzien van een nummer op de steiger.
5. Een ligplaats op de wal is voorzien van een nummer en vak-markering op een plank of rek. Een
boot en/of trailer dient correct in het vak geplaatst te worden.
6. Leden die een andere ligplaats wensen voor hun vaartuig of leden die een ander vaartuig hebben
aangeschaft, dienen dit te melden aan de havenmeester. Bij aanschaf van een groter vaartuig,
kan het lid niet zonder meer aanspraak maken op een grotere ligplaats.
7. Onderlinge verwisseling van ligplaats mag uitsluitend in overleg met en toestemming van de
havenmeester plaatsvinden.
8. De ligplaats is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij is en blijft eigendom van de vereniging.
9. De vaste ligplaatshouder mag zijn vaartuig of ligplaats niet aan derden onderverhuren, tenzij hiervoor
schriftelijk toestemming door het bestuur is verleend.
10. Geen ligplaats wordt verleend aan vaartuigen die door uiterlijk, afmetingen of staat van
onderhoud bezwaren zouden kunnen opleveren, zulks ter beoordeling aan de havenmeester in
overleg met het bestuur.
11. Indien een gebruiker zijn vaartuig een seizoen lang niet gebruikt kan de ligplaats opgezegd worden door
de havenmeester in overleg met het bestuur, om aldus plaats te maken voor meer actievere leden.
12. Verkoop van het vaartuig met behoud van ligplaats is niet mogelijk.
Tarieven
13. De tarieven voor ligplaatsen voor zomer of winter worden door het bestuur vastgesteld.
14. Liggeld voor walplaatsen wordt berekend volgens de lengte over alles van het vaartuig en/of
trailer, maal de breedte over alles, naar boven afgerond in hele vierkante meters.
15. Voor de waterligplaatsen zijn vaste afmetingen van de box vastgesteld.
16. Jaarlijks worden in de jaarvergadering tarieven vastgesteld voor het zomerliggeld per m2 vaartuig
en/of trailer en het winterliggeld per m2.
17. De tarieven zijn te vinden op de website van VWDTP.
Tijdelijke ligplaatsen
18. Op het vaartuig en/of trailer dient de naam van de eigenaar duidelijk zichtbaar te zijn.
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19. Indien een vaartuig en/of trailer tijdelijk op het terrein wordt geplaatst, bijv. tijdens
evenementen, dient de eigenaar per direct de havenmeester hiervan per email in kennis te
stellen (havenmeester@vwdtp.nl).
20. Indien het verblijf langer dan 3 dagen duurt, wordt voor de duur van het feitelijke verblijf liggeld
in rekening gebracht.
21. Vaartuigen en/of trailers welke zonder toestemming van de havenmeester op het terrein zijn
geplaatst, worden “aan de ketting” gelegd. Na het betalen van een tegemoetkoming in de kosten
van € 50 wordt de ketting verwijderd. Indien binnen een maand de eigenaar zich niet gemeld
heeft wordt het vaartuig en/of trailer verwijderd naar de openbare parkeerplaats terzijde van het
Clubhuis. De gevolgen daarvan zijn geheel voor rekening en risico van de eigenaar.
Trailers
22. Tijdens evenementen kan een deel van de parkeerplaatsen gereserveerd worden voor het
tijdelijk plaatsen van wegtrailers.
23. Het plaatsen van (brede) wegtrailers op het terrein voor kleinere boten is niet mogelijk. Indien in
overleg met de havenmeester hiervoor wel toestemming wordt verleend, wordt een dubbel
tarief voor de ligplaats in rekening gebracht.
24. Wegtrailers kunnen, indien daar ruimte beschikbaar is en in overleg met de havenmeester,
worden geplaatst aan de oostzijde van het terrein. De naam van de eigenaar dient herkenbaar op
de trailer vermeld te staan.
25. Trailers voor boten op de wal dienen voorzien te zijn van “harde” wielen.
Havens
26. Het is verboden aan te leggen bij de ingangen van de havens, indien dit het manoeuvreren van
andere vaartuigen bemoeilijkt.
27. De haven mag uitsluitend worden bevaren om daarin ligplaats te kiezen of deze te verlaten. Het
is niet toegestaan de ligplaatsen tussen palen onder zeil in of uit te varen.
28. Elk vaartuig moet gemeerd liggen met behoorlijke meertouwen. Wordt hierin niet voorzien door
de eigenaar of verantwoordelijk persoon, dan kan de havenmeester daarvoor zorgen op kosten
van eigenaar of verantwoordelijk persoon.
29. De eigenaar van een vaartuig dat in de haven een ligplaats heeft, is verplicht ervoor te zorgen dat
zijn schip niet lek is of vol water regent. Indien hij in gebreke blijft, kan de havenmeester het
gebrek laten herstellen op kosten van de eigenaar, of het vaartuig een zodanige ligplaats geven
dat bij zinken ervan geen last wordt ondervonden door anderen.
30. Tijdens wedstrijden mogen in het zicht veld van de starttoren geen opgetuigde boten aan de
steiger worden afgemeerd. De zeilen dienen terstond gestreken te worden.
Gebruik van het haventerrein (land en water)
Het is op het terrein niet toegestaan:
31. Steigers, gebouwen, terreinen of het water te verontreinigen.
32. Het onderwaterschip te reinigen met leidingwater of met een hogedrukspuit.
33. Aan eigendommen van de vereniging schade, wijzigingen of toevoegingen aan te brengen.
34. Vuilnis, de inhoud van chemische toiletten, chemisch afval, afgewerkte olie, olie of oliehoudend
water e.d. in de havens of in de container voor huishoudelijk afval te werpen of te lozen, of op de
terreinen te dumpen.
35. Motoren van afgemeerde schepen onnodig te laten draaien.
Zorg voor het materiaal
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36. Indien een eigenaar zijn vaartuig en/of trailer laat overwinteren dient deze “stormvast” geplaatst
te worden. Het is echter (ook ’s zomers) niet toegestaan het vaartuig te bevestigen aan de
houten ligplaats-afscheiding.
37. Open vaartuigen dienen voorzien te zien van een dekzeil. Deze dienen, in het bijzonder gedurende
het winterseizoen, stormvast te zijn bevestigd, goed passend te zijn en van een deugdelijke kwaliteit te
zijn vervaardigd.
38. Het is niet toegestaan masten, rondhouten of andere onderdelen van boten op de steigers of op
de terreinen te laten liggen. De havenmeester is bevoegd uitrustingsstukken en/of goederen die
zonder zijn toestemming op het terrein liggen te verwijderen. Eventuele kosten zijn voor
rekening van de eigenaar.
Takelen
39. Om gebruik te mogen maken van een van de takelinstallaties dient de gebruiker in het bezit te zijn van
een VWDTP-takelcertificaat. Hiervoor worden periodiek cursussen aangeboden.
40. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij schade ontstaan door, of
voortvloeiend uit het gebruik van de takelinstallaties.
41. Het max. toelaatbare hefvermogen mag nimmer worden overschreden. Bij misbruik kan de
gebruiker aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de takelinstallatie.
Verplichtingen van de vaartuigeigenaar
42. Een lid dat met zijn vaartuig voor langer dan drie dagen zijn ligplaats verlaat, stelt de
havenmeester hiervan in kennis onder opgave van de vermoedelijke datum van terugkomst.
43. Eenieder wiens vaartuig ligt afgemeerd in onze haven, of gestald staat op het terrein, dient
regelmatig te controleren of het vaartuig nog deugdelijk is afgemeerd of gestald staat. Dit geldt
vooral bij storm.
44. Ieder lid is verplicht, waar mogelijk, alles in het werk te stellen om schade aan eigendommen van
de vereniging en leden te voorkomen. Hij of zij moet veroorzaakte schade terstond melden aan
belanghebbenden.
Algemene bepalingen
45. De handelingen van de havenmeester, ten dienste van een goed beheer verricht, kunnen nimmer
aanleiding zijn tot enig verhaal, vergoeding of aansprakelijkstelling voor schaden aan
eigendommen of voor enig lichamelijk letsel, op of van havenmeester, bestuur en/of vereniging
door leden en/of anderen.
46. Indien de eigenaar niet betaalt voor zijn ligplaats, c.q. de penningmeester het verschuldigde
bedrag niet kan innen van de bankrekening, wordt het vaartuig en/of trailer “aan de ketting”
gelegd. Indien niet binnen twee maanden betaald wordt, wordt de boot verwijderd. Dit laatste
ontheft de eigenaar niet van de verplichting van het betalen van de ligplaats en de gemaakte
kosten voor het afvoeren van vaartuig en/of trailer.
47. Iedere eigenaar is verplicht voor zijn vaartuig minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Hij
dient op verzoek de desbetreffende polis te kunnen tonen.
48. Iedere eigenaar of schipper is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte
schade aan de havens of aan eigendommen van derden.
49. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongevallen, verlies en
dergelijke, hoe dan ook ontstaan.
Zomer- en Winterseizoen en opzegging
50. Zomerseizoen: periode van 1 april tot 1 november.
Winterseizoen: periode van 1 november tot 1 april.
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51. Indien de gebruiker geen gebruik wil maken van het winterseizoen dient het vaartuig en/of
trailer voor 15 november verwijderd te zijn. Zo niet, dan wordt het winterseizoen in rekening
gebracht.
52. Indien een vaartuig en/of trailer alleen in het winterseizoen op het terrein verblijft dient deze
voor 1 april verwijderd te worden. Indien de havenmeester voor verlenging toestemming heeft
verleend wordt de verlengde periode volgens zomertarief in rekening gebracht.
53. Indien een gebruiker een zomerligplaats wil opzeggen dient dat schriftelijk of per email te
geschieden bij zowel de havenmeester als de penningmeester uiterlijk 1 november van het
lopende jaar.
54. Indien voor een vaartuig en/of trailer een ligplaats (zomer en/of winter) is afgesloten en vaartuig
en/of trailer niet wordt geplaatst blijft de totale ligplaatsvergoeding verschuldigd. Het staat de
havenmeester vrij in de niet gebruikte tijd een ander tijdelijk deze ligplaats te bieden.
55. Liggeld is verschuldigd voor elk vaartuig dat een ligplaats kiest in de haven of zich bevindt op het
terrein. (Nieuwe) leden, die met hun vaartuig en/of trailer na 30 juni een ligplaats afsluiten zijn
50% van het liggeld verschuldigd over dat jaar.
Slotbepaling
56. In alle gevallen waarin dit havenreglement niet voorziet, of waarin toepassing daarvan kennelijk
onredelijk is, beslist het bestuur.
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