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Artikel 1 - reikwijdte reglement 
Dit Havenreglement geldt voor de gehele jachthaven bestaande uit de haven, de bijbehorende (parkeer) terreinen en de zich aldaar 
bevindende gebouwen. Onder stalling wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig is afgemeerd met het oogmerk 
deze gedurende langere tijd buiten gebruik te houden.  
De jachthavencommissie is door het bestuur belast met het dagelijks toezicht op de jachthaven en de verhuur van de vaste 
ligplaatsen en geïnde liggelden. De jachthavencommissie is hiervoor verantwoording verschuldigd aan het bestuur. 
 
Artikel 2 - toegang jachthaven 
De toegang tot de jachthaven is verboden voor onbevoegden. Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, dient de aanwijzingen van 
de jachthavencommissie op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse.  
In alle gevallen waarin vaartuigen, trailers of andere voorwerpen zich op of in de jachthaven bevinden, zonder dat de betreffende 
leden daartoe gerechtigd zijn, heeft de jachthavencommissie, na overleg met het bestuur, het recht de vaartuigen, trailers en 
voorwerpen te doen verwijderen op kosten van de betreffende leden. 
Slechts vaartuigen die naar het oordeel van het bestuur in goede staat van onderhoud zijn, kunnen in de haven worden toegelaten. 
 
Artikel 3 - ligplaatsen 
De haven is een verenigingshaven en alleen leden komen in aanmerking voor het huren van een ligplaats. Niet-leden die een 
ligplaats willen huren, worden verplicht lid van WSV De Zevenwolden. 
Nadat een overeenkomst is aangegaan dient de ligplaats opgezegd te worden voor 1 februari van het komende jaar. 
De hoogte van de jaarlijkse ligplaatsbijdrage (per m2 van de ligplaats) en de financiële verplichtingen worden door de 
jachthavencommissie berekend en door het bestuur vastgelegd. 
De jachthavencommissie houdt een wachtlijst bij van boxen. Indien een verzoek tot toewijzing van een vaste ligplaats niet meteen kan 
worden gehonoreerd, wordt de naam van het betrokken lid onderaan op de betreffende wachtlijst geplaatst. 
Indien de ligplaats gehuurd wordt door een inwoner die geen ingezetene is van de gemeente De Friese Meren zal de forfaitaire 
watertoeristenbelasting verschuldigd zijn. De geheven watertoeristenbelasting zal in overeenstemming zijn met de vastgestelde 
bedragen voor vaste ligplaatsen in de gemeentelijke verordening voor watertoeristenbelasting. 
Het mede afmeren van bij- of volgboten in de ligplaats is niet toegestaan. 
Van het maximaal aantal beschikbare ligplaatsen worden minimaal 20 ligplaatsen gereserveerd voor open vaartuigen. 
 
Artikel 4 - gedragsregels 
Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en 
te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft. 
Op de jachthaven is het niet toegestaan: 
1. hinderlijk lawaai te maken; 
2. afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water; 
3. de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere 
milieuverontreinigende stoffen; 
4. (huis)dieren los te laten lopen; 
5. vaartuigen en auto’s schoon te maken met drinkwater en/of niet-biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen; 
6. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen; 
7. elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen; 
8. te zeilen indien de boot voorzien is van een motor, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen; 
9. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten; 
10. open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken; 
11. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten; 
12. te zwemmen of te duiken; 
13. het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen. 
 
Voor genoemde handelingen onder 1, 6, 7 en 10 kan de jachthavencommissie tijdelijk vrijstelling verlenen. Overtreding van dit artikel, 
geeft de jachthavencommissie het recht de overtreder de toegang tot de jachthaven te ontzeggen. 
 
Artikel 5 - afval 
Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden afvalstoffen te deponeren in de daarvoor geëigende depots of 
inzamelpunten. Dit voor klein huishoudelijk afval. Bijzondere afvalstoffen/stort-materiaal worden niet door de jachthaven ingenomen. 
Ter verwijdering van de stoffen genoemd in artikel 3, onder 3 dient men de aanwijzingen te volgen van de jachthavencommissie. 
Ingeval van overtreding is de jachthavencommissie gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigings-stoffen te (doen) 
verwijderen. Groot afval, zoals kussens, betimmering, en chemisch afval dient men zelf af te voeren of in overleg met de 
jachthavencommissie. 
 
Artikel 6 - veiligheid 
Het beperkte gebruik van elektriciteit van in de haven aanwezige aansluitpunten is toegestaan voor de ligplaatsen aan de zuidzijde 
van de haven. Het maximaal aan te sluiten elektrisch vermogen moet in overleg met de Commissie bepaald worden. De 
stroomafname is slechts toegestaan indien een losse drie-aderige kabel, welke zonder onderbreken van het aansluitpunt tot in het 
vaartuig voert, wordt gebruikt. Verbindingen van stekker en contrastekker, in welke uitvoering dan ook, zijn niet toegestaan. 
Het laden van een accu met een acculader op de wal moet plaats vinden boven een bodembeschermende voorziening, bijvoorbeeld 
een lekbak met voldoende hoge rand. 
Bij calamiteiten is de ligplaatshouder verantwoordelijk voor het voorkomen van vervuiling van het oppervlaktewater en de bodem van 
de jachthaven. 
Het gebruik van de jollensteiger/vlonder is vrij voor leden. 
Afspuiten van boten op het terrein van de jachthaven is verboden. 
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De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met ingebouwde motor of motor met losse tank is verplicht ervoor zorg te dragen, dat zich 
een in goede staat verkerende en snelwerkende blusser, ter bestrijding van olie- of benzinebrand, aan boord bevindt. 
 
Artikel 7 - aansprakelijkheid en verzekeringen 
WSV De Zevenwolden 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 schuld van de jachthavencommissie of 
andere commissies van de vereniging. Iedere eigenaar is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de 
jachthaven of eigendommen van de huurders. 
De verhuurder zorgt niet voor een verzekering van de vaartuigen die ligplaats houden of in stalling zijn. De huurder van de ligplaats 
draagt zelf zorg voor een afdoende verzekering (all risk of WA-casco) van zijn eigen vaartuig. 
 
Artikel 8 - gebruik ligplaats door derden 
Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig, toebehoren en/of ligplaats in gebruik wil geven aan derden, dient hij vooraf 
toestemming te krijgen van de jachthavencommissie. Ten alle tijden heeft de jachthavencommissie het recht om onbezette ligplaatsen 
van de huurder van een ligplaats te benutten ten behoeve van vaartuigen van gasten of anderszins. Daartoe verplicht de huurder van 
een ligplaats zich voor het verlaten van de haven voor een langere periode de jachthavencommissie in te lichten, dit kan mondeling, 
telefonisch of per e-mail. Tevens zal de huurder van een ligplaats hierbij de datum van terugkomst aangeven. 
 
Artikel 9 - voorkomen van schadelijk gedrag 
Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat 
schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van (haven) regels. 
 
Artikel 10 - verboden tijdens stalling 
Tijdens de stalling is het niet toegestaan om: 
1. gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten; 
2. de (scheeps) verwarming te gebruiken zonder direct toezicht; 
3. accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht; 
4. het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht. 
 
Artikel 11 - (verbod) werkzaamheden tijdens stalling 
Tijdens de stalling is het niet toegestaan om: 
1. onderhoudswerkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten, anders dan de vervanging van een kapot onderdeel; 
2. steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen; 
3. vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren; 
 
Alleen voor bepaalde werkzaamheden onder 1 kan de jachthavencommissie tijdelijk vrijstelling verlenen. Echter, brandgevaarlijke 
werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn te allen tijde verboden. Overtreding 
van dit artikel, geeft de jachthavencommissie het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de jachthaven te 
ontzeggen. 
 
Artikel 12 - verbod commerciële activiteiten 
Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de jachthavencommissie, het afgemeerde of gestalde vaartuig of de 
ligplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig en/of 
toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen. Bij verhuur door een 
ligplaatshouder is de huurder havengeld verschuldigd. 
 
Artikel 13 - algemeen 
Het is verboden zonder toestemming van de jachthavencommissie spijkers, krammen of enig andere verankering in palen of steigers 
aan te brengen. Het is verboden zonder toestemming van de jachthavencommissie trappetjes, loopplanken, gangways, naamborden, 
teksten, etc. op de steiger te plaatsen. 
De huurder van een ligplaats zal er voor zorgen dat zijn vaartuig en omgeving een ordelijk aanzien heeft. Het vrije verkeer op de 
steiger dient niet belemmerd te worden. De huurder van een ligplaats zal toestaan dat een passant langszij afmeert, dit uitsluitend op 
aanwijzing van de jachthavencommissie. De aangeboden stroom is voor normaal gebruik (acculaders etc.), bij meer verbruik 
(bijvoorbeeld een elektrische kachel) dient de huurder van een ligplaats dit aan te geven. Er kan dan een aanvullende afspraak 
worden gemaakt. 
 
Artikel 14 - overtreding 
Bij overtreding van de bepalingen, vervat in dit reglement, waarschuwt de jachthavencommissie de overtreder. Indien de overtreder 
aan een gegeven waarschuwing geen gevolg geeft, is de jachthavencommissie bevoegd de overtreder en eventueel het vaar- of 
voertuig van de jachthaven te verwijderen of doen verwijderen zonder restitutie. 
Bij overtredingen van het havenreglement die schade veroorzaken aan de jachthaven en/of aan het milieu in de jachthaven wordt de 
schade hersteld op kosten van de overtreder. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging worden verhaald op de veroorzaker van die 
verontreiniging. 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur. 
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