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1.1.1.1. Begripsbepalingen 

In dit reglement worden de volgende definities gebruikt: 

Vereniging 

Vereniging Dorpsbelang Aldtsjerk, gevestigd te Aldtsjerk. Deze Vereniging is de juridisch beheerder van de Haven 

Bestuur 

Het bestuur van de vereniging 

Havencommissie 

De commissie die is ingesteld door de vereniging, met als doel het dagelijks beheer van de Haven in de breedste zin des 

woords,  

Haven 

De haven, zoals schetsmatig aangegeven op bijgaande tekening 

Havenmeester 

De door het Bestuur benoemde beheerder en zijn eventuele plaatsvervangers 

Ligplaatsen 

De vaste ligplaatsen en passanten     -ligplaatsen, zoals aangeduid op de bijgaande tekening, tezamen. 

Gebruiker(s) 

De gebruikers van de vaste ligplaatsen (ook wel huurder genoemd) en van de passantenligplaatsen (ook wel passanten 

genoemd) tezamen. 

2.2.2.2. Werkingsgebied Havenreglement 

Dit havenreglement geldt voor het gehele haventerrein bestaande uit de Haven, de bijbehorende (parkeer-)terreinen 

en de zich aldaar bevindende gebouwen.  

3.3.3.3. Havenmeester 

Een ieder die zich op het haventerrein bevindt dient de aanwijzingen van de Havenmeester prompt na te leven.  

4.4.4.4. Passanten 

Een passant mag, tenzij hij daartoe expliciet toestemming heeft van de Havenmeester, maximaal 7 opeenvolgende 

nachten doorbrengen in de Haven.  

Bij aankomst in de Haven dient de passant op een passantenligplaats af te meren. De Havenmeester kan vervolgens 

aangeven of er plaats is in de Haven voor de passant en zo ja, op welke (passanten-) ligplaats de passant zijn vaartuig 

mag leggen. 

Afmeren (of afgemeerd blijven) na 16.00 uur in de namiddag leidt ertoe dat de passant het tarief voor een overnachting 

verschuldigd is. De hoogte daarvan is aangegeven op de web- site WWW.Havenaldtsjerk.nl Het verschuldigde bedrag 

dient, wanneer de Havenmeester daar om vraagt, gepast en prompt aan hem te worden voldaan. 

5.5.5.5. Gedragsregels 

Een ieder 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.  

a. Het is verboden hinderlijk lawaai te veroorzaken. 

b. Het is verboden de Haven, in de breedste zin van het woord, te verontreinigen door het daarin, daaraan, of 

daarop deponeren van (afval)stoffen zoals vuil, olie, benzine, dieselolie, verf, verfresten (bv verfvellen of het 

uitsmeren van of schoonmaken van verfkwasten of door gebruik van spuitbussen), fecaliën of de inhoud van 

chemische toiletten en dergelijke; 

c. Afvalstoffen dienen te worden gescheiden en in de daarvoor bestemde container(s) bij het toiletgebouw te 

worden gedeponeerd. Wanneer de betreffende afvalstoffen daar niet gedeponeerd (mogen/kunnen) worden 

dient de gebruiker deze afvalstoffen mee te nemen.  

d. Het is verboden een onderwatertoilet te gebruiken; 

e. Honden dienen aangelijnd te worden uitgelaten. De uitwerpselen van deze dieren moeten worden 

gedeponeerd op de daarvoor bestemde plaats in de container bij het toiletgebouw. 

f. Het is verboden om met gehesen zeilen, of sneller dan 5 km/uur te varen;  

g. Het is verboden de motor van het schip te laten draaien, anders dan om het schip te verplaatsen.  
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h. Het is verboden om vaartuigen schoon te maken met drinkwater en/of niet-biologisch afbreekbare 

schoonmaakmiddelen 

i. Het vaartuig moet zodanig zijn vastgelegd, dat aan vaartuigen van mede-gebruikers, beschoeiingen en steigers 

e.d. geen schade wordt veroorzaakt;  

j. Het is verboden een vaartuig in onverzorgde staat te laten. 

k. Het is verboden om buiten het vaartuig eigendommen op het haventerrein onbeheerd te laten. 

l. Het is verboden in de haven te zwemmen. 

m. Het is verboden boten op de wal te stallen; 

n. De gebruiker dient, wanneer hij/zij onregelmatigheden constateert, deze meteen door te geven aan de 

Havenmeester of de Havencommissie; 

o. Het is verboden om in het vaartuig te overnachten (geldt alleen voor vaste ligplaatsen) 

p. Het gebruik van een flex en dergelijke (af)slijp-apparatuur, verfspuit(bus) en laswerkzaamheden is niet 

toegestaan; 

q. Ten aanzien van alle bepalingen is de gebruiker die een minderjarige onder zijn of haar hoede heeft, 

aansprakelijk voor de door die minderjarige begane overtredingen van dit reglement of veroorzaakte schade; 

r. Het afdekken van het vaartuig moet deugdelijk gebeuren. Voorwerpen die niet in de boot zijn opgeborgen, 

zoals touw, ankers, stootwillen, pikhaken, vaarbomen, visstokken en dergelijke dienen stormvast te worden 

bevestigd; 

s. Bij overtreding van (een van) de bepalingen van dit reglement is de Havenmeester bevoegd om, teneinde de 

orde in de haven te herstellen, de overtreder en zijn vaartuig per direkt de toegang tot de Haven te ontzeggen 

voor een periode van maximaal een week.  

6.6.6.6. Brandveiligheid 

a. Het is verboden om, zonder toestemming van de Havenmeester, op, in of buiten het vaartuig open vuur 

(waaronder begrepen barbecue) te stoken of te gebruiken.  

b. Ter voorkoming van brandgevaar is een ieder verplicht de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen; 

c. In ieder vaartuig waarin brandbare (vloei)stoffen of gassen aanwezig zijn moet een deugdelijke brandblusser 

aanwezig zijn; 

d. Indien door de Havenmeester of de Havencommissie de gasinstallatie of de motorinrichting inclusief tanks en 

leidingen en de elektrische installatie van een boot als onveilig wordt aangemerkt, kan de gebruiker de 

toegang of het ligplaats innemen in de haven door de Havenmeester of de Havencommissie worden ontzegd; 

7.7.7.7. Schade 

a. Degene die schade toebrengt aan de Haven of andermans eigendom  is verplicht dit direct te melden bij de 

Havenmeester of de Havencommissie;  

b. Daarnaast is de veroorzaker van de schade verplicht deze schade zo snel als mogelijk  weer te (doen) herstellen 

ten genoegen van de Havenmeester of de gedupeerde; 

c. Indien de veroorzaker van schade in gebreke is gebleven, kan de schade door of vanwege de Havencommissie 

op kosten van de veroorzaker worden hersteld; de rekening hiervoor moet binnen 2 weken door de 

veroorzaker van de schade worden voldaan, ook indien er geschillen zijn gerezen over de omvang van de 

reparatie, het herstel en/of het totale bedrag van de schade; indien niet binnen deze termijn van 2 weken dit 

bedrag wordt voldaan is, zonder schriftelijke aanzegging, de wettelijke rente eveneens verschuldigd; 

d. Indien een vaartuig is gezonken of anderszins overlast veroorzaakt, en de eigenaar /bezitter niet zelf tot 

prompte verwijdering daarvan overgaat, is de Havencommissie daartoe bevoegd. De kosten van het weghalen, 

opslaan, vernietigen etc. van het vaartuig komen voor rekening van de eigenaar of bezitter.  

8.8.8.8. Aansprakelijkheid 

a. De vereniging, haar bestuursleden, de Havencommissie, of de Havenmeester kunnen nimmer aansprakelijk 

kan worden gesteld voor diefstal, verlies, teniet gaan, beschadiging,  vernieling of welke schade dan ook. De 

gebruiker vrijwaart de vereniging, haar bestuursleden, de Havencommissie en de Havenmeester tegen elke 

aansprakelijkheid; 

b. Tijdens het verblijf in de Haven is iedere gebruiker verplicht een verzekering afgesloten te hebben, waardoor 

de gebruiker minimaal verzekerd is tegen aansprakelijkheid voor schade tengevolge van aanvaring, brand, 
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explosie e.d., toegebracht aan de Haven inclusief beschoeiing, steigers, en aan alle eigendommen van 

gebruikers van de  verenigingshaven. Desgevraagd dient de gebruiker het bewijs dat hij deugdelijk is 

verzekerd, te tonen aan de Havenmeester.  

9.9.9.9. Toewijzing vaste ligplaatsen 

a. De vaste ligplaatsen worden door de Havencommissie toegewezen. 

b. Bewoners van Aldtsjerk krijgen voorrang bij de toewijzing van een vaste ligplaats. 

c. Indien niet alle vaste ligplaatsen van de Haven bezet worden door vaartuigen van bewoners van Aldtsjerk, kan 

de Havencommissie overgaan tot het toewijzen van ligplaatsen aan bewoners van omliggende plaatsen.  

d. De toewijzing van een ligplaats geschiedt telkens voor de tijdsduur van een geheel jaar, lopende van 1 april tot 

en met 31 maart en verder met inachtneming van de volgende voorwaarden. 

e. Indien het voor de indeling c.q. voor de toewijzing van ligplaatsen gunstiger uitkomt, kan de Havencommissie 

aan de houder van een ligplaats, na overleg, te allen tijde een andere ligplaats toewijzen. 

f. De ligplaats wordt, tenzij de gebruiker of de vereniging c.q. het bestuur het gebruik schriftelijk opzegt, telkens 

stilzwijgend verlengd met een jaar. De ligplaats-houder kan slechts opzeggen door dit schriftelijk te doen bij de 

secretaris van de vereniging, met inachtneming van een termijn van tenminste 2 maanden, voordat het 

nieuwe ligplaats-jaar aanvangt, derhalve uiterlijk op 31 januari. De Havencommissie kan slechts opzeggen door 

dit schriftelijk te doen bij de ligplaatshouder, met inachtneming van een termijn van tenminste 12 maanden, 

voordat het nieuwe ligplaats-jaar aanvangt, derhalve uiterlijk op maart voor het voorafgaande seizoen dat de 

opzegging ingaat. 

g. Indien ten opzichte van een jaar eerder het aantal in Aldtsjerk woonachtige gegadigden voor een ligplaats is 

toegenomen, en alle vaste ligplaatsen zijn bezet, kan de Havencommissie de toewijzing van een ligplaats aan 

een niet-bewoner van Aldtsjerk opzeggen conform artikel 8.6.  

h. Dit opzeggen zal plaatsvinden door middel van loting, nadat consultatie van de ligplaatshouders door de 

Havencommissie heeft geleid tot de conclusie dat ligplaatshouders niet vrijwillig afstand doen van een 

ligplaats. 

i. Nieuwe gegadigden voor een ligplaats dienen uiterlijk voor het eind van de maand januari, voorafgaand aan 

het jaar waarin zij voor een ligplaats in aanmerking willen komen, schriftelijk hun interesse aan de 

Havencommissie kenbaar te maken.   

j. Na plaatsing op de lijst wijst de Havencommissie de ligplaatsen toe aan de hand van de op de (wacht)lijst 

voorkomende namen, adressen en bootgegevens van gegadigden; 

k. De Havencommissie is bevoegd om in gevallen van overmacht, bijvoorbeeld in verband met verplichtingen 

jegens de gemeente, eveneens gebruik te maken van de opzegmogelijkheid als genoemd in artikel 8.6. 

10.10.10.10. Voorwaarden huur vaste ligplaatsen 

a. De ligplaatsbijdrage dient jaarlijks binnen een maand na verzending van de factuur te worden voldaan.  

b. De ligplaatsbijdrage dient te worden betaald zonder enige aftrek, korting of schuldvergelijking door 

overschrijving op de bankrekening van de  Havencommissie (zie tabel). 

c. Heeft de betaling in deze maand niet plaatsgevonden dan vervalt het recht op een ligplaats en kan de 

Havencommissie de ligplaats aan een ander toewijzen; 

d. Het gebruik van een ligplaats is slechts toegestaan nadat een daartoe bestemde (schriftelijke) overeenkomst 

door de Havencommissie en de gebruiker is ondertekend; 

e. In geval van overlijden van de gebruiker van een ligplaats worden alle regelingen betreffende de ligplaats voor 

ten hoogste 6 maanden op dezelfde wijze met de erfgenamen voortgezet; indien het vaartuig is toebedeeld 

aan de echtgenoot/echtgenote of eigen kind/kinderen, zal deze in de rechten en plichten treden van de 

overledene.  

f. Indien een gebruiker zijn ligplaats gedurende een wat langer tijdvak niet zal gebruiken, wordt het op prijs 

gesteld dit aan een lid van de Havencommissie of aan de Havenmeester te melden; 

g. Het is de ligplaatshouder verboden om zijn ligplaats aan een ander in gebruik te geven, op welke wijze en voor 

welke periode dan ook.  

h. Ruiling van ligplaatsen tussen gebruikers in de haven onderling, zonder voorafgaande toestemming van de 

Havencommissie, is niet toegestaan; 

i. De ligplaatsbijdragen worden vastgesteld per box. De tarieven zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
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j. Indien door een gebruiker niet of niet voldoende met de belangen van de Haven rekening wordt gehouden, 

zulks in de meest ruime zin,  kan de Havencommissie met voorbijgaan aan de rechten van de gebruiker 

handelend optreden; 

k. Wanneer de gebruiker de gegeven aanwijzingen naar het oordeel van de Havencommissie niet opvolgt, kan de 

Havencommissie tot beëindiging van het gebruik van de ligplaats besluiten. 3. 

l. De Havencommissie vraagt aan een nieuwe huurder eenmalig een borg van 50% van de jaarhuur. Deze borg 

wordt, indien de havencommissie niets meer te vorderen heeft van de huurder, bij beëindiging van de huur, 

terug betaald. 

11.11.11.11. Geschillen bij uitvoering van dit reglement 

a. Bij eventuele geschillen met betrekking tot dit havenreglement kan de gebruiker zich tot het bestuur van de 

vereniging wenden;  

b. Het bestuur neemt, na het horen van de bij het geschil betrokken partijen, een bindende beslissing. 

12.12.12.12. Slotbepalingen 

a. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur;  

b. Met dit reglement zijn alle voorgaande reglementen vervallen; 

c. Dit havenreglement is aangegaan voor onbepaalde tijd; 

 
 

Voor het huren van ligplaatsen gelden de volgende tarieven voor het  jaar 2014-2015: 

 

Maat box Tarief Borg eenmalig 

5 x 2,5 m €    62,50  €   30,00  

7 x 3 m € 105,00  €   50,00  

8 x 3,5 m € 140,00  €   70,00  

9 x 4 m € 180,00  €   90,00  

9,5 x 4,45 m € 210,00  € 105,00  

 

 

Telefoon Havenmeester 

 

06- 

42340737 
 


