
 

 

 

“HUISREGELS” VOOR LIGPLAATSHOUDERS ZOMERSEIZOEN 

 
1. Een ieder die zich op de Jachthaven bevindt, dient de aanwijzingen van de havenexploitant op te volgen. 
2. Het is niet toegestaan faciliteiten te gebruiken voor andere doeleinden als waarvoor ze bestemd zijn. 
3. Uw boot dient tenminste WA-verzekerd te zijn. De exploitant is gerechtigd het document aan u te 

vragen. 
4. Men is gehouden in de haven, orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en 

te voorkomen, dat men door zijn gedrag aanstoot geeft. 
5. Roken is te allen tijde in de loods en in het toilet verboden. 
6. Leidingwater mag alleen worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik en niet voor het wassen van de 

boot. 
7. Huisdieren zijn toegestaan, mits zij aangelijnd en buiten het terrein worden uitgelaten. Uitwerpselen 

direct zelf opruimen. 
8. In de haven is het verboden het boordtoilet te gebruiken. 
9. Het is ten strengste verboden te lassen. Na gedane werkzaamheden moeten stekkers uit de 

stopcontacten verwijderd worden. 
10. Wilt u svp daadwerkelijk meehelpen het toilet net - en schoon te houden? Meld ons als er bijvoorbeeld 

géén toiletpapier meer aanwezig is. 
11. Gebruik de radio of T.V. voor uzelf en niet voor de buren. 
12. Het is verboden motoren anders te laten draaien dan om het vaartuig te verplaatsen. 
13. Het vaartuig dient behoorlijk afgemeerd te worden en in verzorgde staat te worden achtergelaten. U 

dient uw eigendommen buiten het vaartuig niet onbeheerd te laten. 
14. Het is niet toegestaan om (groot) onderhoud of verbouwingen aan boten te verrichten. Zonder 

toestemming is het niet toegestaan reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden door derden te laten 
verrichten. 

15. Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren aan derden in gebruik wil geven, dient 
hij persoonlijk de exploitant in kennis te stellen (veiligheid) . 

16. Het is huurder verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenexploitant, het vaartuig of 
ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken. Als u met uw vaartuig op vakantie gaat, 
wordt het op prijs gesteld dit aan de exploitant te laten weten. 

17. Alleen in overleg en met toestemming van de exploitant kunnen vaartuigen in de haven te koop worden 
aangeboden. De provisie is 5%. 

18. Als de boot verkocht wordt, is per definitie de ligplaats vervallen, De nieuwe eigenaar kan uitsluitend 
i.o.m. de exploitant een nieuwe ligplaats huren. Restitutie van liggelden is niet mogelijk. 

19. De eigenaar van de stalling stelt zich niet aansprakelijk voor de schade toegebracht door derden aan uw 
boot, of het verloren gaan van eigendommen, toebehorende aan de stallers van boten. 

20. Bij het in gebreke blijven van de huurder t.a.v. zijn financiële verplichtingen tegenover de exploitant, 
heeft de laats genoemde recht van retentie. 

21. Voorts gelden de bepalingen die gesteld worden in de HISWA algemene voorwaarden huur en verhuur 
lig- en/of bergplaatsen (voor vaartuigen en aanverwante artikelen), en het HISWA havenreglement.  
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