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 1. ALGEMEEN 
 Alle booteigenaren, die een lig- en/of staplaats in/op de haven van WSV-Nautica hebben, 

worden geacht met de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn.  
Alle zaken betreffende het gebruik en onderhoud van de haven worden geregeld door de 
havencommissie.  
Zij adviseert tevens het bestuur. 

 
 2. LIG- EN/OF STAPLAATSEN 
a. Het verdelen en aanwijzen van de lig- en/of staplaatsen geschiedt door het bestuur op 

advies van de havencommissie en worden uitgegeven voor 1 jaar aanvangend 1 april en 
eindigend 31 maart.  
Elk lid van de vereniging heeft in principe recht op een lig- en/of staplaats. 

b. Opzegging door de lig- en of staplaatshouder dient, met het oog op het verzenden van de 
rekeningen, te geschieden voor 1 januari van het kalenderjaar betrekking hebbend op het 
jaar van heruitgifte van de plaats.  
De opzegging dient schriftelijk te geschieden en gericht te zijn aan het secretariaat van de 
vereniging. 

 Niet tijdige ontvangst van een opzegging verplicht de lig- en/of staplaatshouder tot 
betaling van lig- en/of stagelden conform de geldende tarieven.  
Het bestuur is bevoegd een niet tijdig ontvangen opzegging als wel tijdig ontvangen te 
beschouwen. 

 Bij tussentijdse opzegging van, of nieuw uit te geven, plaatsen wordt administratief 
gehandeld conform het huishoudelijke reglement. 

c. Bij beëindigen van het lidmaatschap vervalt ook het recht op een lig- en/of staplaats. 
d. Het bestuur kan in overleg met de havencommissie tevens bepalen dat zij of hij die het 

gebruik van het terrein in overeenstemming met artikel 9 van het huishoudelijke 
reglement is ontzegd, ook de lig- en/of staplaats(en) binnen 2 weken na datum van 
verzending van de brief met deze mededeling moet ontruimen.  

e. In geval van ontzetting/royement eindigt ook het recht op een lig- en/of staplaats en moet 
deze binnen 2 weken na verzending van de brief met deze mededeling ontruimd zijn.  
Een en ander met in achtneming van artikel 4 van het huishoudelijke reglement, voor 
zover van toepassing.  
De ontruimingstermijn van 2 weken vangt dan aan na de Algemene Ledenvergadering, al 
dan niet hiervoor bijeen geroepen.  

f. Bij ingebreke blijven van het nakomen van de verplichting tot het ontruimen van de lig- 
en/of staplaats, kan het daarin gelegen, danwel daarop gestalde, vaartuig voor rekening en 
risico van de eigenaar worden verwijderd of doen worden verwijderd. 

g. Indien een lid van de vereniging aanspraak maakt op een ligplaats dan heeft de 
havencommissie het recht om een gastenligplaats te ontruimen. 

h. De verdeling van de havenplaatsen wordt jaarlijks bepaald door de havencommissie met als 
doel de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk in te delen met betrekking tot de 
afmetingen van de vaartuigen.  
Ligplaatshouders kunnen geen specifieke rechten ontlenen aan een bepaalde plaats in de 
haven.  

i. De ligplaats mag uitsluitend worden gebruikt voor het vaartuig waarvoor de ligplaats is 
toegewezen. 
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j. Iedere wijziging aan de afmetingen van een vaartuig, maar ook de voorgenomen aanschaf 
van een tweede vaartuig of bijboot, dient vooraf gemeld te worden aan, en accoord te zijn 
bevonden door, de havencommissie. 

k. Indien het voornemen bestaat om een vaartuig aan te schaffen met grotere afmetingen dan 
de ingenomen ligplaats, dan dient vooraf met de havencommissie te worden overlegd of er 
een passende ligplaats voorhanden is danwel vrijgemaakt kan worden.  
Er moet terdege rekening mee gehouden worden dat het niet mogelijk is een passende 
ligplaats toe te wijzen. 

l. Bijbootjes mogen bij het moederschip worden afgemeerd, echter zodanig dat de boxmaat 
hierdoor niet wordt overschreden. 

m. Het is een ieder niet toegestaan om bij afwezigheid huisraad en/of vrijetijdsartikelen op het 
grasveld en/of in/tussen de groenvoorziening, onbeheerd achter te laten. 

 
 3. LIG- EN/OF STAGELD 
 Het tarief dat per jaar voor lig- en/of stageld wordt berekend wordt vastgesteld in de 

Algemene Ledenvergadering.  
De wijze van betaling en het tijdstip hiervan worden geregeld in artikel 5 van het 
huishoudelijke reglement.  
Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals geregeld in het huishoudelijke reglement 
artikel 5, lid 3 en 4, is de gebruiker van de lig- en/of staplaats wegens te late betaling een 
maandelijkse rente van 1½ % van het factuurbedrag verschuldigd plus de daaraan 
verbonden invorderingskosten.  
Voor een aanmaning tot betaling is men vijf en twintig euro (� 25,00) administratiekosten 
verschuldigd. 

  
 4. VERHUUR VAN VAARTUIGEN. 
 Het is een ieder niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming voor is 

verkregen van het bestuur, het vaartuig te verhuren, om niet aan derden in gebruik te 
geven of te laten bewonen liggend in de haven en/of aan de buitensteiger.  
 

 5. VERKOOP VAN VAARTUIGEN 
 Bij verkoop van een vaartuig moet dit binnen 2 weken van de lig- en/of staplaats worden 

weggehaald als de havencommissie dit noodzakelijk acht.  
Bij in gebreke blijven kan het vaartuig voor rekening van de eigenaar worden of doen 
worden verwijderd. 
Het is niet toegestaan een vaartuig te verkopen met bijbehorende lig- en/of staplaats. 
Alleen door beslissing van het bestuur kan hiervan worden afgeweken. 

 
 6. WATERLEIDING 
 Ten behoeve van de booteigenaren zijn langs de haven tappunten voor drinkwater 

aangebracht aangesloten op de bestaande hoofdleiding.  
Het is niet toegestaan op eigen gezag aansluitingen te maken.  
Als het een voorziening betreft in het algemeen belang kan een verzoek worden 
ingediend bij de havencommissie. 

 
 7. WATERVERBRUIK 
 De kosten van het waterverbruik kan door het bestuur (hoofdelijk) worden omgeslagen en 

berekend.  
Het besproeien van de gazons rond de haven en/of het wassen van vaar- en/of voertuigen 
met gebruikmaking van drinkwater is niet toegestaan. 



 4 

 
 8. VUILAFVOER 
 Huishoudelijk afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde 

afvalcontainers. 
 Er dient gescheiden aanbieding plaats te vinden van glas-, karton- en papierafval. 

Oud hout, en ander brandbaar materiaal kan, na verkregen toestemming van de 
havenmeester, worden gedeponeerd op een door de havenmeester aan te wijzen plaats. 
 

 9. ONGEDIERTE 
 Voedsel, zowel voor eigen consumptie danwel voor huisdieren, moet buiten het bereik 

van ongedierte worden gehouden. 
 
10. TERREINONDERHOUD 
 De booteigenaren die een lig- en/of staplaats in/bij de haven hebben worden geacht 

medewerking te verlenen tot het onderhoud en aanzien van het terrein rond de haven. 
 
11. ELEKTRICITEIT 
 Ten behoeve van de booteigenaren zijn langs de haven elektriciteits aansluitingen 

aangebracht.  
Elke contactdoos is voorzien van randaarde.  
Alleen 3 aderige snoeren, voorzien van aardaansluiting, zijn toegestaan.  
Elke contactdoos is gezekerd, het maximum af te nemen vermogen is hierbij vermeld.  
De aansluitingen moeten voldoen aan de daarvoor geldende eisen.  
Aansluitingen zijn voor rekening en verantwoording van de booteigenaren.  
Het energieverbruik wordt periodiek opgenomen en gefactureerd aan de booteigenaren. 

 
12. WAPENS 
 Het is verboden vuur- steek- en/of slagwapens, luchtbuksen, luchtpistolen en/of andere 

voorwerpen die vallen onder de Wapenwet op het terrein van WSV-Nautica in bezit te 
hebben en/of voor derden onder zich te houden. 

 
13. TENTEN 
 Het plaatsen van tenten is verboden, behoudens na vooraf verkregen toestemming van de 

havencommissie.  
Uitgezonderd kindertentjes (niet bestemd voor de overnachting hierin) zijn toegestaan, 
mits deze binnen 48 uur worden verplaatst of weggehaald, dit ter voorkoming van schade 
aan de grasmat. 

 
14. VAARTUIGVERZORGING 
 De eigenaar van een vaartuig is, indien afgemeerd in de haven, verplicht te zorgen dat 

zijn vaartuig afgemeerd is met deugdelijke meerlijnen.  
De havenmeester is gerechtigd, liefst na waarschuwing aan de eigenaar, doch te zijner 
beoordeling, landvasten, meerlijnen et cetera te repareren en/of te vervangen voor 
rekening van de eigenaar. 

 Als een vaartuig gezonken is of dreigt te zinken door kennelijke nalatigheid van de 
eigenaar, kan het leegpompen of de berging hiervan door het bestuur of diens commissie 
aan de havenmeester worden opgedragen, terwijl de kosten voor rekening van de eigenaar 
zijn.  
Lig- en/of staplaats kan worden geweigerd aan de eigenaar van een vaartuig wat 
betreffende uiterlijk en/of staat van onderhoud bezwaar oplevert. 
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15.  VERZEKERINGEN 
 Elk vaartuig met een lig- en/of staplaats in de haven dient verzekerd te zijn tegen 

wettelijke aansprakelijkheid tegen derden.  
De havencommissie is gerechtigd inzage te vragen van de verzekeringspolis en de laatste 
betaalde premiekwitantie met betaalbewijs.  
Elk vaartuig moet zijn uitgerust met een goedgekeurde brandblusser geschikt voor het 
bestrijden van brand aan boord.  

 
16. SCHADE 
 Elke eigenaar van een vaartuig met een lig- en/of staplaats in de haven is aansprakelijk 

voor alle schade van welke aard ook, welke door toedoen of nalatigheid van hem zelf, 
zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten wordt veroorzaakt.  
Elke schade dient onmiddellijk aan de havenmeester of aan de havencommissie te 
worden gemeld. 

 
17. HELLINGEN/AFSPUITPLAATS/WERKZAAMHEDEN 
a. De tarieven voor het, op eigen risico en verantwoording, hellingen en gebruik van de 

afspuitplaats worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 
b. Leden en gasten mogen, eveneens op eigen verantwoording, gebruik maken van de 

laadboom voor vaartuigen tot maximaal 1000 kg.  
De schakeleenheid voor de bediening van de elektrische takel is verkrijgbaar bij de 
havenmeester. 

c. Bij gebruik van de laadboom dienen zich geen personen te bevinden in de zone waarover 
de last zich beweegt. 

d. De laadboom dient na gebruik in de juiste opgetopte positie te worden gebracht.  
De gebruikte hijsmaterialen dienen op de daartoe bestemde plaats(en) te worden 
opgeruimd. 

e. Het is niet toegestaan het vaartuig bij de laadboom af te spuiten of op een andere wijze te 
behandelen waarbij de bodem vervuild zou kunnen worden.  
Deze handelingen mogen alleen worden uitgevoerd op de speciaal daartoe bestemde 
afspuitplaats/werkvloer.  

f. Voor het hellingen met behulp van de hellingwagen dient op een daartoe bestemd formulier 
een afspraak gemaakt te worden met de havenmeester. 

g. Bij het hellingen dient een daartoe bevoegd persoon aanwezig te zijn wiens aanwijzingen 
strikt opgevolgd moeten worden.  
Vaartuigen worden niet uit het water gehaald indien de eigenaar daarbij niet aanwezig is, 
danwel machtiging heeft verleend aan een ander.  

 De eigenaar dient zorg te dragen voor voldoende mankracht. 
h. De eigenaar van het vaartuig dient voor voldoende en deugdelijk stopmateriaal en/of 

bokken zorg te dragen en daarbij eventuele aanwijzingen van de havenmeester strikt op te 
volgen.  
De eigenaar is verplicht dit materiaal zelf op te ruimen en op de daartoe bestemde 
plaats(en) op te slaan. 

i. Alle werkzaamheden aan het vaartuig geschieden voor risico van de eigenaar van het 
vaartuig en dienen zo te worden uitgevoerd dat anderen daar geen schade of hinder van 
ondervinden.  
Met name bij slijpwerkzaamheden dient voorkomen te worden dat slijpsel op in de 
omgeving staande objecten terecht komt. 
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j. Bij werkzaamheden aan de vaartuigen moeten vrijkomende materialen van de werkvloer 
worden verwijderd en, als chemisch afval door de eigenaar zelf via de daartoe ten dienste 
staande kanalen, afgevoerd worden.  
Door het gebruik van afdekzeilen onder het vaartuig moet voorkomen worden dat de 
werkvloer vervuild wordt met moeilijk verwijderbare stoffen zoals olie, verf en dergelijke. 

k. Op het hellingterrein is het niet toegestaan elektriciteit aan te wenden voor verwarmings-
doeleinden. 

l. Leden en gasten mogen voor het reinigen/afspuiten van het onderwatergedeelte van 
vaartuigen uitsluitend gebruik maken van de speciaal daartoe ingerichte spuitplaats. 

m. Werkzaamheden aan de buitenzijde van het vaartuig, liggend in de aangewezen plaats, 
zijn alleen dan toegestaan voor zover deze, naar het oordeel van de havenmeester, geen 
overlast aan anderen of aan het milieu veroorzaken.  

 Niet toegestaan zijn stof- of vonkverwekkende werkzaamheden. 
 
18. WINTERBERGING  
 Degenen die voor winterberging in aanmerking wensen te komen dienen dit voor  
 1 oktober schriftelijk aan de havencommissie te melden. 
 De tarieven voor winterberging worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering 

vastgesteld. 
 

19. VEILIGHEID 
a. Het spelevaren en/of zwemmen in de haven en bij de haveningang is uit 

veiligheidsoverwegingen verboden. 
b. Alle vaartuigen dienen in de haven met minimum snelheid te varen. 
c. Zeilboten dienen met gestreken zeilen de haven in- en uit te varen. 
 
20. BUITENSTEIGERS 
a. De skisteiger is uitsluitend voor skiërs bestemd en mag niet als ligplaats worden gebruikt, 

anders dan voor het kortstondig afmeren ten behoeve van af- en aanvarende skiboten. 
Het zwemmen in de nabijheid van de skisteiger wordt uit veiligheidsoverwegingen sterk 
afgeraden. 

b. Het gemarkeerde deel van de buitensteiger is bestemd voor passanten.  
Degenen die een ligplaats in de haven hebben kunnen aan het niet gemarkeerde deel van 
deze steiger afmeren, met dien verstande dat niet langer dan 3 x 24 uur aaneen wordt 
afgemeerd.  
De havenmeester dient erop toe te zien dat hieraan stipt de hand wordt gehouden. 
De door het liggen aan de buitensteiger beschikbaar zijnde ligplaats in de haven kan als 
passantenplaats door de havenmeester worden aangewezen. 

 
21. HUISDIEREN 
 Het houden van huisdieren op het terrein van WSV- Nautica, het clubhuis inbegrepen, is 

verboden. 
Indien een huisdier op enigerlei wijze overlast veroorzaakt, kan het bestuur tot het nemen 
van maatregelen overgaan.  
Het huisdier dient uitsluitend aangelijnd door een daartoe in staat te achten persoon, 
buiten het terrein, uitgelaten te worden.  
Het is verboden een huisdier op het terrein aan de lijn vast te zetten. 

 
22.  VUILWATERTANKS/VERVUILING VAN HET OPPERVLAKTEWATER/DE 

BODEM 
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 Het is een ieder nadrukkelijk verboden om: 
a. (water)vervuilende handelingen te (laten) verrichten danwel nalatig te zijn in de 
voorkoming daarvan. 
Dit geldt zowel voor gebruik van stoffen als brandstoffen, olie, vet, bilgewater, etcetera 
alsmede huishoudelijk afval en andere stoffen. 
De inhoud van chemische toiletten dient in de speciaal daartoe bestemde voorziening aan 
de buitenzijde van de toiletgroep te worden gedeponeerd. 
b. onderwatertoiletten aan boord te gebruiken binnen en/of in de nabijheid van de haven, 
behalve wanneer er geloosd wordt in een vuilwatertank aan boord.  
c. de vuilwatertank in/nabij de haven te lozen, anders dan in de daartoe bestemde 
afzuigplaats. 
d. brandstof te bunkeren in/nabij de haven 
 

 
23. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 
 Bij onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur.  

 
 

 
  

 
 

 
 


