Havenreglement
Watersportvereniging “De Waterlelie” te PUTTERSHOEK

1.

De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect het gevolg is van het
gebruik van de haven.

2.

Het beheer van de haven en het botenterrein is opgedragen aan het bestuur. Het bestuur handhaaft dit
reglement, zij kan de handhaving hiervan aan anderen opdragen.

3.

Het is verboden af te meren in de haven anders dan met toestemming van de havenmeester.

4.

Aanwijzingen van de havenmeester dienen onverwijld te worden opgevolgd.

5.

In de haven mag niet harder dan stapvoets worden gevaren.

6.

In de haven, op de oevers of op het botenterrein mag geen afval worden geloosd of achter gelaten.

7.

Het is verboden brandstof in de haven te tanken.

8.

Overlast veroorzaken voor de omgeving is niet toegestaan. Of en zo ja wanneer er sprake is van overlast is
ter beoordeling van de havenmeester.

9.

Hardlopen of springen op de steigers is niet toegestaan.

10. Het op de haven aangeboden water mag niet als drinkwater worden gebruikt. Men dient na het gebruik van
water de slang netjes op de daarvoor bestemde plaats terug te hangen.
11. Een schip dient zodanig te worden gemeerd dat geen schade kan ontstaan. Men is verplicht landvasten aan
de wal te bevestigen.
12. Passanten dienen de vastgestelde prijs voor overnachting(en) vooraf te voldoen aan de havenmeester. Na 16:00
uur is men havengeld verschuldigd.
13. Het is verboden, anders dan met toestemming van de havenmeester, dubbel af te meren.
14. Onderhoud en reparaties in de haven mogen slechts geschieden met toestemming van de havenmeester.
15. Een ieder die gebruik maakt van het Lorregat is gehouden aan:
a. De voorschriften die zijn gesteld in de huurovereenkomst verstrekt door het waterschap “De
Hollandse Delta” d.d. 23 februari 2010 nummer B1000635
b. De bepalingen gesteld in de aan de vereniging toegekende milieuvergunning.
c. Het huishoudelijk reglement.
d. Het havenreglement
16. In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur; de havenmeester is echter opgedragen in
voorkomende gevallen de eerste passende maatregelen te nemen.
Dit reglement treedt in werking met ingang van goedkeuring.
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