
27. Om geen enkele reden mogen autobanden en/of ander materiaal aan de steigers bevestigd 

worden. Deze kunnen door de havenmeester zonder voorafgaandelijk verwittiging 

verwijderd worden. 

28. Na opzeg van de huurperiode dienen alle persoonlijke toebehoren te worden verwijderd, zo 

niet wordt dit eigendom van de jachthaven.  

29. Het is niet toegestaan eigendommen op het haventerrein onbeheerd achter te laten (o.a. 

trailers, boten op trailers ,...). 

30. Kinderen die niet  in het  bezi t  zi jn van e en zwemdiploma, moeten bi j  het  water 

zwemvesten of zwembandjes dragen. Kleine kinderen worden op de steigers steeds 

vergezeld door een oudere persoon. 

31. Barbecue of andere festiviteiten zijn op, of in de nabijheid van de steigers, niet toegestaan. 

32. Het is niet toegestaan met gehesen zeilen in de haven te varen. 

33. De huurder zal de havenmeester toestaan hem of haar tijdelijk een andere ligplaats toe te 

wijzen, als enigerlei belang van de haven zulks vordert. 

34. Het is de huurder niet toegestaan te parkeren of anderszins ruimte in beslag te nemen op 

de om de haven lopende weg. Lossen en laden kan voor een periode van max. 2 uur. 

35. Men raadplege regelmatig het mededelingenbord. Dit reglement wordt aangevuld met 

mededelingen op het bord. De gebruikers van de haven worden verondersteld hiervan 
kennis te nemen. 

36. Het saldo van de ligplaats moet voldaan worden ten laatste op 15 mei. Indien op 

vernoemde datum nog een negatief saldo staat, zal de toegang tot de haven worden 

geweigerd. 

37. Vanaf 1 november begint de winterberging. Boten die dan nog in de haven zijn, betalen of 
de winterberging, of de passanten- ligplaatsprijs. 

38. Passanten dienen een passantentarief te betalen. Het tarief voor één overnachting gaat in 

vanaf het uur van aankomst tot 12u van de volgende dag. De passanten melden zich bij 

aankomst bij de havenmeester. 

39. Overtreding van dit reglement kan een directe verbreking van de huurovereenkomst of 

een boete tot gevolg hebben. 

40. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van D.V. Marec. 

41. In de haven zijn kruiwagens ter beschikking om goederen te vervoeren. Deze kruiwagens 

zijn voor algemeen gebruik en geen persoonlijk recht. Na gebruik dienen de kruiwagens 

onverwijld terug gebracht naar de plaats waar ze werden afgehaald. Vrijstaande 

kruiwagens zullen zonder teruggave van waarborg terug in de stalling worden geplaatst.  
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1. Dit havenreglement geldt voor het  gehele haventerrein bestaande uit  de haven,  

de bijbehorende (parkeer)terreinen en de zich daar bevindende gebouwen. 

2. Voor het innemen van een ligplaats wordt een huurovereenkomst afgesloten. 

3. De huurder van een ligplaats moet zich op de eerste dag van aankomst en op de laatste 

verblijfsdag melden bij de havenmeester, tijdens de kantooruren. (Ma - vr 9u-10u, 

13u-14u en van 16u30-17u. Za - zo 9u-12u en van 13u-17u). 

4. Een voor schot  i s verei st .  Het  voor schot  wordt  voldaan vóór  15 oktober  bi j  

de havenmeester. Deze som is niet terugvorderbaar, tenzij per aangetekend 
schrijven 2 maanden vóór de aanvang van de huurperiode. Bij de betaling van het 

voorschot wordt door de havenmeester een plaats toegewezen. 

5. De ligplaats wordt voor elk seizoen toegewezen door de havenmeester en geldt slechts 

voor de op de huurovereenkomst vermelde boot en duur. De boten dienen voorzien te zijn 

van een nummer of kenteken dat  goed zichtbaar  op de spiegel  van de boot,  aan 
bakboordzijde wordt aangebracht. 

6. De huurovereenkomst i s str ikt  persoonli jk.  Onderverhuur  of doorverhuur  is 

niet  toegestaan. Gebruik door derden is enkel mogelijk met de uitdrukkelijke 

toestemming van de havenmeester voor een periode van maximaal 4 weken en tegen 

betaling van de gebruikelijke dagtarieven. De huurovereenkomst is nooit overdraagbaar. 

7. Bij verandering van boot kan geen garantie voor een ligplaats worden ge geven.  

Tijdig overleg met de havenmeester is daarom gewenst. 

8. De boten l iggen op eigen risico. Hun eigenaars dienen in het bezit  te zijn van 
een ver zeker i ngspoli s di e hun bur ger l i jke aansprake li jkheid dekt .  De poli s  

en he t  betalingsbewijs dienen elk jaar bij aankomst aan de havenmeester voorgelegd te 

worden. 

9. Het bestuur  van de jachthaven is niet  aansprakelijk voor  de gevolgen van 

brand,  vermissing en door derden veroorzaakte schade. 

10. De huurder dient ervoor te zorgen dat zijn boot niet aan lekkage onderhevig is. In dat 
geval kan de boot op kosten van de eigenaar, door de havenmeester worden hersteld of 

een zodanige ligplaats gegeven worden dat van zinken geen overlast wordt ondervonden. 

De kosten en risico 's zijn ten laste van de eigenaar.  Het dekzeil moet zodanig zijn 

aangebracht dat er geen waterzakken kunnen ontstaan. 

11. Iedere huurder dient ervoor te zorgen dat zijn boot op deugdelijke wijze is gemeerd en 

wel zodanig dat deze vrij van andere jachten, steigers of palen blijft. Wordt hieraan naar 
het inzicht van de havenmeester niet voldaan, dan is deze bevoegd hierin te voorzien op 

kosten van de betrokkene. 

12. De huurder van een ligplaats dient te allen tijde de aanwijzingen van de havenmeester op 

te volgen. 

13. De huurder van een ligplaats is verantwoordelijk voor schade welke ontstaat door of 

met zijn boot, of vanwege toedoen van hemzelf of dat van zijn gasten of bemanning. 

 
 

 

 

14. Alle boten met een motor, verbrandingsmotor of elektrische motor, moeten over een goed 
werkende brandblusser (type ABC) beschikken. De vervaldatum mag niet overschreden zijn. 

15. De huurder die met zijn boot langer  dan een week zijn ligplaats verlaat, moet de 

havenmeester hiervan in kennis stellen en geeft de vermoedelijke datum van terugkomst 

aan. Bij eventuele terugkomst vóór de vooropgestelde datum kan geen garantie worden 

gegeven op zijn vrije ligplaats, vakante plaatsen kunnen door de havenmeester worden 

verhuurd aan passanten. 

16. In geval van storm, brand of enig ander onheil, wordt van eenieder. die in de jachthaven 
aanwezig is, verwacht dat hij of zij hulp verleent. 

17. Het drijven of doen drijven van handel, in de ruimste zin van het woord en in welke 

vor m dan ook,  i n het  gebied van de jacht haven,  i s verboden,  tenzi j  hier voo r  

uitdrukkelijk vergunning is verleend door de directie van D.V. Marec. 

18. De maximale vaarsnelheid in de jachthaven bedraagt 6 km/u. In geen enkel geval mag golfslag 

veroorzaakt worden. Het besturen van snelle motorboten in de jachthaven is alleen 

toegestaan aan personen met een geldig vaarbewijs. 

19. Personenauto's mogen uitsluitend op de parkeerplaatsen worden geparkeerd. Binnen het 
gebied van de jachthaven mogen de auto's enkel stapvoets rijden. 

20. Het gebruik van de toegangspoorten en parkings is volledig op eigen risico. 

21. Het gebruik van de botenhelling, met of zonder hulp van de lier en/of de mastkraan, is 
volledig op eigen risico en op afspraak tijdens de kantooruren. (zie art 3). 

22. Van de huurder wordt verwacht dat hij de steigers, toiletgebouwen en parkeerplaatsen 

ordelijk houdt en het afval op de daarvoor bestemde plaatsen deponeert. Chemische 

toiletten en afgewerkte olie worden geloosd in de hiervoor bestemde stortplaatsen. Het 

gebruik van een direct in het water lozend toilet is verboden. De huurder is med e 
aansprakelijk voor het gedrag van de op zijn naam ingeschreven personen en bezoekers. 

23. Wassen en afspoelen van boten en auto's met leidingwater is niet toegestaan. 

24.  Hinderlijk gedrag of overlast, veroorzaakt door o.m. mechanische en elektronische muziek is 

niet toegestaan. De nachtrust gaat in om 22u en duurt tot de volgende ochtend 7u. 

25. Het is verboden in de jachthaven te zwemmen, te spelevaren, te hengelen, te surfen of te 

zeilen. 

26. Honden moeten steeds kort aangelijnd zijn en buiten het terrein van de jachthaven 
worden ui tgelaten.  Hondenpoepzakjes kunnen grat is afgehaald worden bi j de 

havenmeester. 


