
HAVENREGLEMENT

                                                     Algemeen

Artikel 1
Het havenreglement wordt vastgesteld door een algemene leden vergadering en zal alles wat het gebruik van de haven betreft 
regelen .
Dit haven reglement mag gewijzigd worden door een algemene leden vergadering ,
doch mag nimmer in strijd zijn met de statuten der vereniging .

Artikel 2
De vereniging ABakhuister haven@wordt hierna genoemd de vereniging .

Artikel 3
De haven ,eigendom van de vereniging , gevestigd te BAKHUIZEN , dient tot het verschaffen 
van vaste ligplaatsen voor pleziervaartuigen , uitsluitend van de leden van de vereniging .

                       Leiding haven

Artikel 4
De leiding van de haven wordt opgedragen aan het bestuur van de vereniging.
Dit bestuur behandeld alle zaken met betrekking tot de haven , zoals onderhoud , nieuwbouw ,
en toezicht op technische zaken.

Artikel 5
Voor toezicht en het innen van ligplaatsgelden van passanten worden een of meerdere 
personen door het bestuur aangewezen .



Artikel 6
Tegen iedere beslissing van het bestuur staat beroep open bij de algemene leden vergadering .

                                                   Gebruik ligplaatsen
Artikel 7
Het lid mag uitsluitend gebruik maken van de ligplaats die hem of haar is toegewezen .

Artikel 8
Bij niet gebruiken van de ligplaats voor langer dan 1 week is het lid verplicht dit kenbaar te maken aan het bestuur (haven meester)
Langer dan een maand dan schriftelijk bevestiging ( mindering havengeld)

Regels van orde en netheid

Artikel 9
Motorvoertuigen evenals bromfietsen , motoren  zijn op het haven terrein verboden.
Men dient na het betreden of verlaten van het haventerrein het hekwerk af te sluiten

Artikel 10
Looppaden en steigers mogen niet gebruikt worden als bergplaats of stalling voor volgbootjes.

Artikel 11
De leden moeten er op toezien , dat kinderen de haven en het haventerrein niet als speelplaats gebruiken .

Artikel 12 



Zwemmen of spelevaren is in de haven niet toegestaan

Artikel 13
Het is niet toegestaan water en terrein te verontreinigen door huisvuil, olie of de inhoud van chemische toiletten . Vast afval moet 
worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde container.  indien er geen container aanwezig is of als deze vol is dient men het 
afval ergens anders te
deponeren , zoals thuis of op de eigen boot .
Olie dient men in te leveren bij de gemeente zo ook de chemische toiletten .

Artikel 14
Op het haventerrein is men verplicht honden aan te lijnen . Eigenaars van de honden dienen
eventuele uitwerpselen op te ruimen

Artikel 14
Men dient de schepen vakkundig en deugdelijk af te meren met voldoende sterke landvasten,
zodanig dat schepen van anderen en eigendommen van de vereniging geen schade kunnen leiden of last ondervinden .

Artikel 15
Het is niet toegestaan een andermans schip te verhalen of te betreden anders dan ter voorkoming van schade

Artikel 16
Het nodeloos in werking hebben van scheepsschroeven op de ligplaats moet worden nagelaten

Artikel 17
In de nabijheid van de ligplaatsen mag alleen zeer langzaam worden gevaren .
Zeilen in de haven is verboden .

Artikel 18
Zonder toestemming van het bestuur mag aan steigers meerpalen e.d. niets worden veranderd.

Artikel 19



Voor het verrichten van werkzaamheden aan het schip moet men rekening houden met de milieuwetgeving en met de mede haven 
gebruikers zodat deze geen hinder of schade ondervinden van de werkzaamheden .

Artikel 20
Ten aanzien van alle bepalingen is hij of zij , die de ouderlijke macht uitoefent of de voogdij over een minderjarige , aansprakelijk 
voor alle overtredingen begaan door de minderjarige .
Hetzelfde geld met betrekking tot derden die handelen in opdracht  van een lid . of op uitnodiging van een lid op het haven terrein 
de toegang hebben verschaft

Artikel 21
Men is verplicht de aanwijzingen van bestuursleden of de door het bestuur aangewezen personen op te volgen . Indien men niet 
aan de aanwijzingen gevolg geeft , is het bestuur gerechtigd om in afwijking van het gestelde in artikel 15 het vaartuig van het lid of 
een passant van de toegewezen ligplaats of ingenomen dito te verwijderen .
De vereniging kan hierbij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of nadeel .

Veiligheid

Artikel 22
In iedere boot waarin benzine , dieselolie , olie of gas aanwezig is , dient een deugdelijke brandblusser aanwezig te zijn

Geluidshinder

Artikel 23
Aanwezige radio=s en tv toestellen dienen zodanig te worden afgesteld , dat ze slechts hoorbaar zijn op het schip of in de auto van 
de gebruiker . 

Artikel 24
geluidshinder in algemene zin van het woord moet voorkomen worden , na 1800 uur mogen geen werkzaamheden c.q. 
geluidsoverlast meer bedreven worden op het haven terrein behalve als het bestuur anders bepaald

Artikel 25



hij die schade toebrengt aan eigendommen van de vereniging is verplicht dit te melden bij het bestuur en deze schade binnen twee 
weken te herstellen ten genoegen van het bestuur .
Blijft de veroorzaker in gebreke dan kan of vanwege het bestuur die schade worden hersteld .
De rekening daarvan moet binnen twee weken door de veroorzaker worden voldaan , 
ook indien er geschil zou ontstaan over de omvang der reparatie en het totale bedrag .

Artikel 26
schade in de haven toegebracht aan schepen van derden moeten door de veroorzaker worden 
vergoed .



                                                           Passanten

Artikel 27
Passanten mogen alleen afmeren op de als zodanig herkenbare en aangewezen vrije ligplaatsen .

Artikel 28
Liggeld is verplicht , dit liggeld wordt geind door het bestuur of een door het bestuur daartoe gemachtigde .het liggeld wordt in de 
ledenvergadering jaarlijks vastgesteld .
Als er in de jaarlijkse vergadering geen verhoging dan wel verlaging ingesteld word wat betreft de hoogte van het liggeld dan blijft 
deze onveranderd .

Artikel 29                   
Voor het ontvangen liggeld wordt een kwitantie c.q. betalingsbewijs verstrekt , 
die desgevraagd aan een der bestuursleden dient te worden vertoont

Artikel 30
Bij het innemen van een andere ligplaats dan bedoelt in artikel 27 , kan het vaartuig op kosten 
van de passant worden verwijderd , ook wanneer deze niet aanwezig is .
De vereniging is hierbij gerechtigd het vaartuig te betreden en niet aansprakelijk voor
eventuele schade 

Artikel 31
Bij het niet voldoen van de betalingen van het verschuldigde liggeld kan het vaartuig op kosten van de passant worden verwijderd 
,ook wanneer deze niet aanwezig is. De vereniging is hierbij gerechtigd het vaartuig te betreden en is niet aansprakelijk voor 
eventuele schade

Artikel 32
Passanten moeten schade aan derden en aan eigendommen van de vereniging vergoeden de vereniging kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor schade aan de passant



Artikel 33
Passanten dienen zich aan het havenreglement te houden , met name de artikels welke voor hem van toepassing zijn .

Wijzigingen

Artikel 34  
Wijzigingen in het havenreglement kunnen op voorstel  van het bestuur worden aangebracht
bij het besluit van de ledenvergadering .

Artikel 35
Bij eventuele geschillen kunnen leden zich wenden tot het bestuur . Het bestuursbesluit is 
bindend 



Artikel 36
Eventuele kosten voortvloeiende uit het doen naleven van dit reglement , komen voor rekening van het lid / passant .

          
Slotbepaling

Artikel 37
In alle gevallen waarin niet is voorzien , beslist het bestuur .tegen iedere beslissing van het bestuur staat beroep open op de 
algemene leden vergadering

Artikel 38
Door inneming van een ligplaats onderwerpt men zich aan dit reglement . Dit geld evenzo 
voor de passant .

Artikel 39
Het haven reglement treedt onmiddellijk na vaststelling in werking .

Artikel 40
een exemplaar van het haven reglement is ter kennisneming ook door passanten , aangeplakt op het mededelingen bord op het 
haventerrein

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van

DATUM
PLAATS




