Coöperatieve Exploitatievereniging “Jachthaven Kaagdorp” U.A.

Vestigingsadres
Julianalaan 1C
2159 LA KAAG
telefoon: 06-12202881 (havenmeester)
website: www.jachthavenkaagdorp.nl
email: info@jachthavenkaagdorp.nl

HAVENREGLEMENT
Inleiding
1: Gebruikers van de haven
Dit reglement geldt voor alle gebruikers en gasten van de jachthaven van de Coöperatieve
Exploitatievereniging "Jachthaven Kaagdorp" U.A. Het bevat de gedragsregels, ontleend aan de statuten en
het huishoudelijk reglement van de Vereniging, nader uitgewerkt en toegelicht.
2: Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor de haven, gebouwen en terreinen berust bij het, door de ledenvergadering
aangewezen bestuur, bijgestaan door de havenmeester, die belast is met de dagelijkse werkzaamheden en
het toezicht op de haven.
Alle gebruikers zijn verplicht het bestuur zoveel mogelijk steun te verlenen om de goede gang van zaken in
de jachthaven te bevorderen. Men dient de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen; eventueel
beroep op diens beslissing staat open bij het bestuur.

Gedrag
3: Algemene gedragingen
In de haven, op de bijbehorende terreinen en in de gebouwen dient men orde en rust te betrachten, de
veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door gedrag aanstoot geeft of overlast bezorgt aan de
overige gebruikers.
De gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gedragingen van zijn gezinsleden en
gasten.
Personen die zich niet houden aan dit havenreglement kan, onverminderd de bepalingen daarover in de
statuten en het huishoudelijk reglement, voor een door het bestuur te bepalen periode de toegang tot de
haven worden ontzegd.
4: Aanwijzingen
Op en rond het haventerrein zijn borden geplaatst met aanwijzingen; havengebruikers worden geacht deze
aanwijzingen op te volgen
5: Binnenvaartpolitiereglement
De bepalingen van het Binnenvaartpolitiereglement zijn in de haven van de Vereniging overeenkomstig van
toepassing. Overtreding of niet naleving van deze voorschriften wordt aangemerkt als overtreding of nietnaleving van het Havenreglement.
6: Varen in de haven
De maximale snelheid in de haven is 5 km per uur. Zeilen dienen te zijn gestreken. Bij de haveningang
bevinden zich steigers voor het op- en aftuigen van zeilschepen.
7: Gebruik van motoren in de haven
Alleen voor vertrek of bij binnenkomst mogen scheepsmotoren draaien. Vastliggende schepen mogen hun
schroeven niet draaiende hebben.
8: Zwemmen en spelevaren
Zwemmen in de haven is verboden, evenals het spelevaren met boten en bijboten.
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9: Geluidshinder
Men dient zich te onthouden van luidruchtigheid. Dit betekent bijvoorbeeld:
radio’s en andere geluidsapparatuur zijn slechts aan boord te gebruiken en dienen zodanig te zijn
afgesteld dat ze buiten het eigen vaartuig niet hinderlijk zijn;
elektrische en mechanische werktuigen mogen geen overlast bezorgen;
het slaan van vallen tegen masten dient te worden voorkomen;
aggregaten mogen niet worden gebruikt.
10: Gebruik van groenstroken, steigers, enz.
Zonder toestemming van het bestuur of van de havenmeester is het aanbrengen van naamborden,
reclamevoorwerpen, vlaggen, tenten en drooglijnen op en in de haven verboden. Dit geldt ook voor het
plaatsen van bootjes, kisten, trappen, tapijt en dergelijke op steigers en groenstroken en schotelantennes op
meerpalen. Meubilair, barbecues en dergelijke mogen niet op de groenstrook worden achtergelaten.
11: Huisdieren
Huisdieren worden toegelaten:
mits steeds aan de lijn, geen hinderlijk blaffen;
honden dienen buiten het haventerrein te worden uitgelaten;
eventuele uitwerpselen van huisdieren op de steigers of groenstrook dienen door de eigenaar van
het dier zonder uitstel te worden verwijderd.

Veiligheid
12: Ongevallen, ziekte enz.
In het havenkantoor is een EHBO-verbandtrommel aanwezig.
Informatie over huisartsen, apotheken, ziekenhuizen e.d. is te vinden op het raam van het havenkantoor.
13: Brandgevaar
Het is verboden op het haventerrein open vuren te hebben. Koken op de steigers is verboden. Het gebruik
van barbecues is slechts toegestaan op daartoe aan te wijzen plaatsen en niet op de steigers.
In geval van brand moet men onmiddellijk alarm slaan (bijvoorbeeld met de scheepshoorn) en direct de
havenmeester waarschuwen. Er zijn op verschillende plaatsen schuimblussers aangebracht.

Milieu
14: Huisvuil en afval
Huisvuil en afval dienen door de gebruiker zelf afgevoerd te worden naar het huisvuildepot van de haven. Al
het overige afval zoals scheepsbetimmeringen en inventaris dient men mee te nemen en aan te bieden in de
eigen woonplaats. Men is verplicht alle voorwerpen en rommel, op steigers en groenstroken gedeponeerd bij
het onderhoud van het vaartuig, onmiddellijk op te ruimen.
Op het huisvuildepot van de haven staat een glascontainer
15: Ongediertebestrijding
Men dient geen etensresten op gazons of steigers of in het water te deponeren. Trek ratten, eenden en
andere watervogels niet aan door ze te voeren. Bij signalering van ongedierte, zieke of dode dieren die in
het water drijven, dient dit direct gemeld te worden aan de havenmeester.
16: Milieuverontreiniging
Op geen enkele wijze mag het water, de terreinen en gebouwen verontreinigd worden door bijvoorbeeld
vloeistoffen, olie en bilgewater, afval, etensresten, gebruiksvoorwerpen, papier, plastic, enz.
Bij het schilderen van schepen dienen verfblikken in een emmer te worden geplaatst.
Oude accu’s kunnen worden ingeleverd bij de havenmeester en mogen niet op de haven of het haventerrein
worden achtergelaten.
In het havenkantoor is een inzamelbox voor batterijen. Al het overige chemisch dient men mee te nemen en
aan te bieden in de eigen woonplaats.
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17: Toiletten
In de haven mogen buitenboord lozende toiletten niet worden gebruikt.
In het havengebouw en in het gebouw achter in de haven zijn toiletten, wasgelegenheden en douches. In het
toiletgebouw achter in de haven is een toilet- en doucheruimte voor mindervaliden.
De toegangsdeuren van het toiletgebouw achter in de haven zijn voorzien van codesloten. De havenmeester
kan de codes verstrekken. Het is verboden de toegangscodes aan derden door te geven.
18: Chemische toiletten
Chemische toiletten kunnen geleegd worden op de volgende plaatsen:
voor op het terrein bij standplaats van de bagagekarren;
achter op het terrein aan de zijkant van het toiletgebouw.
Chemische toiletten mag men nooit in de toiletten aan de wal of in de haven legen.
19: Olie en bilgewater
Olie en bilgewater mogen niet in het water of op het haventerrein geloosd worden. Bij de vuilcontainers
staan twee vaten waarin olie en bilgewater apart gedeponeerd moeten worden.
Aan de ringvaartwal is een pompstation geplaatst waarmee men bilgewater en vuilwater uit schepen af kan
laten zuigen.
20: Onderhoudswerkzaamheden aan schepen
In de haven mogen geen onderhoudswerkzaamheden of reparaties aan schepen worden verricht waarbij
hinderlijk geluid of andere vorm van overlast of gevaar voor de haven of derden veroorzaakt wordt of kan
worden.
Omvangrijke bouw-, verbouw-, renovatie-, en reparatie-activiteiten aan vaartuigen zijn verboden.

Inrichting van de haven
21: Ligplaatsen
Men dient slechts de ligplaats te gebruiken die op basis van lidmaatschap of huur is toegewezen. Gebruik
van groter wateroppervlak dan toegewezen is niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is verleend door
het bestuur. Gegevens van de eigenaren van de in de haven liggende schepen dienen bekend gemaakt te
worden aan de havenmeester.
Een ieder is verantwoordelijk voor het veilig afmeren van zijn schip. Onregelmatigheden zullen zo veel
mogelijk door de havenmeester aan de betrokken eigenaren worden doorgegeven. Indien er gevaar of
overlast bestaat voor haveninstallaties of derden, is de havenmeester gerechtigd op kosten van de eigenaar
maatregelen te nemen om dit te verhinderen of te beperken.
Gebruik van andere dan de overeengekomen ligplaatsen zonder toestemming van de havenmeester
is verboden.
Het mede afmeren van bij- of volgboten in de ligplaats is slechts toegestaan mits de boot niet buiten de
ligplaats uitsteekt.

22: Gebruik van de ligplaatsen
De haven mag niet worden gebruikt als ligplaats voor woonarken of bedrijfsvaartuigen, dan wel schepen die
qua afmetingen en manoeuvreerbaarheid ongeschikt geacht worden om in de haven af te meren.
Permanente bewoning van schepen is niet toegestaan.
23: Parkeren van auto’s, fietsen enz.
Het terrein vóór de haven behoort niet toe aan de Vereniging, maar wel bestaat het recht van overpad en is
er zolang dit door de grondeigenaren wordt toegestaan, gelegenheid tot het parkeren van auto’s.
Het parkeren van auto’s mag alleen op de daarvoor bestemde plaatsen en zeker niet langs de weg naar de
Balgerij of bij het hek rond de vuilcontainers. Tevens is het niet toegestaan te parkeren op de toegangsweg
naar het parkeerterreinen van de Fa. van Lent. Wel mag men op dat parkeerterrein parkeren.
Personen die deze regels overtreden zijn verantwoordelijk voor eventuele schade en kosten van wegslepen.
Bij de ingang van de haven is gelegenheid tot stalling van fietsen, brommers of andere kleinere voertuigen.
24: Gereserveerde parkeerplaatsen
Het bestuur bepaalt wie en wanneer van de gereserveerde parkeerplaatsen gebruik mag maken. De sleutels
hiervan worden beheerd door de havenmeester.
25: Bagagevervoer
Voor het vervoer van bagage zijn bij het havengebouw bagagewagentjes beschikbaar, die onmiddellijk na
gebruik weer ter plaatse geretourneerd dienen te worden voor de volgende gebruiker.
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26: Steigers en meerpalen
Men mag de steigers niet geheel of gedeeltelijk blokkeren.
Het is niet toegestaan goederen, in welke vorm dan ook, op de steigers of op het terrein onbeheerd achter te
laten zonder toestemming van de havenmeester. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid of gebruik van
fietsen, brommers of andere voertuigen.
Voor wijzigingen aan de steigers of ligplaatsen in de ruimste zin van het woord moet voorafgaand
schriftelijke toestemming van het bestuur worden verkregen. Alle wijzigingen gaan in eigendom over aan de
Vereniging.
De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van glad worden van vingersteigers.

Voorzieningen
27: Drinkwater
Voor het watergebruik gelden de volgende regels:
middels de slang met muntautomaat kunt u water tappen voor grootverbruik (tanken/boot wassen);
het is verboden in de haven een hogedrukreiniger te gebruiken voor het wassen van uw boot. Dit in
verband met overlast voor de overige gebruikers van de haven (geluid en vuil). Bij de muntautomaat
van de buitensteiger kunt u uw boot met een hogedrukreiniger wassen;
gebruik van het kraantje aan de watertappunten is gratis en alleen voor kleinverbruik.
28: Elektriciteit
Voor het gebruik van het elektrische aansluitpunten gelden de volgende regels:
voor het gebruik van de aansluitingen moet deugdelijk materiaal worden gebruikt;
bij het verlaten van de haven op welke manier dan ook mag er geen stekker met snoer in het
aansluitpunt achtergelaten worden;
vaste aansluitingen mogen alleen na overleg met de havenmeester en registratie van de meterstand
in gebruik worden genomen.
29: Dompelpomp
In overleg met de havenmeester kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige elektrische dompelpomp.
30: Havensociëteit ‘t Oppertje
In het hoofdgebouw bevindt zich havensociëteit "t Oppertje", dienend als ontmoetingsruimte voor alle
havengebruikers en hun gasten.
31: Plattegrond
Bij het havenkantoor bevindt zich een plattegrond waarop de diverse voorzieningen in de haven staan
vermeld.

Aansprakelijkheid
32: Aansprakelijkheid
Een ieder is aansprakelijk voor zijn eigen vaartuig en verblijft in de haven voor eigen risico. Men is
aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van de Vereniging of derden in de haven, en men
dient deze schade direct aan de havenmeester te melden. Verwezen wordt naar artikel 31 van het
huishoudelijk reglement van de Vereniging.

Slotbepaling
33: Overig
In alle situaties waarin Reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. Indien wijzigingen in dit reglement
worden aangebracht, wordt hiervan vier weken voor inwerkingtreding van deze wijzigingen kennis gegeven
aan de leden. De leden dienen hun eventuele huurders hierover te informeren.

-----
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