Haven- en werfreglement jachthaven Hemmeland
Artikel 1
Definities
1. Dit haven- en werfreglement geldt voor de gehele haven en –werf bestaande uit:
-de haven;
-de werf;
-de bijbehorende (parkeer- en stallings-)terreinen;
-de gebouwen.
2. Onder stalling wordt in dit verband verstaan: de periode waarin het vaartuig op de wal staat of is
afgemeerd met het oogmerk deze gedurende langere tijd buiten gebruik te houden.
3. Onder havenmeester wordt verstaan degene die belast is met het dagelijks toezicht op de
jachthaven en –werf.
4. De havenmeester kan een vervanger aanwijzen.
5. Bij dit reglement hoort een plattegrond tekening van de haven en –werf en bijgehorende terreinen
en gebouwen.
Artikel 2
Richtlijnen
1. De toegang tot de jachthaven en –werf is verboden voor onbevoegden.
2. Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie en/of havenmeester.
3. Iedereen die zich op de jachthaven en –werf bevindt, dient de aanwijzingen van de havendienst
op te volgen en dient op de hoogte te zijn van de veiligheids- en calamiteitenvoorschriften.
4. De havenmeester is bevoegd bij afwezigheid van de huurder vaartuigen te betreden die zich in de
haven of op het terrein bevinden en alle maatregelen te nemen die hij nuttig of noodzakelijk acht.
Artikel 3
Huisreglement
Iedereen die de jachthaven of –werf betreedt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de
veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.
Op de jachthaven en –werf is het niet toegestaan:
1. hinderlijk lawaai te maken;
2. afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water;
3. de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van
dieren of andere milieuverontreinigende stoffen;
4. honden los te laten lopen;
5. vaartuigen en auto’s schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare
schoonmaakmiddelen;
6. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
7. elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;
8. met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid varen;
-8a. uitzondering op punt 8 zijn jollen, toegestaan is om met gehesen zeil naar de hellingbaan te
varen;
-8b. het is jollen niet toegestaan te laveren tussen de park- en A-steiger;
-8c. de hellingbaan is gelegen tussen de parksteiger en de A-steiger;
-8d. op de tekening behorend bij dit reglement is de hellingbaan aangegeven;
9. het vaartuig niet behoorlijk af te meren;
9a. het vaartuig in onverzorgde staat te laten;
9b. gebruik te maken van ondeugdelijke lijnen;
9c. lijnen aan de paalmutsen vast te maken;
10. open vuur waaronder barbecueën te gebruiken;
11. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
12. te zwemmen of te duiken;

13. het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen;
14. zonder toestemming van de eigenaar of havenmeester schepen te betreden;
15. tijdens het stallen en te waterlaten van schepen voor de winterberging het terrein met een voertuig
te betreden;
16. te vissen vanaf oevers of steigers;
17. om met jetski’s in de haven te varen.
Voor de handelingen genoemd onder 1, 6, 7, 10 en 12 kan de havenmeester tijdelijk vrijstelling verlenen.
Overtreding van dit artikel geeft de havenmeester het recht de overtreder de toegang tot de jachthaven en
–werf te ontzeggen.
Artikel 4
Afvalstoffen
1. Iedereen op de jachthaven en –werf is gehouden afvalstoffen gescheiden te deponeren in de
daarvoor geëigende depots of inzamelpunten.
2. Bijzondere afvalstoffen of stortmateriaal worden niet door de jachthaven en –werf ingenomen.
3. Voor het verwijderen van de stoffen genoemd onder artikel 3, punt 3 dient men de aanwijzing
van de havenmeester op te volgen.
4. In geval van overtreding is de havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de
afvalstoffen te (laten) verwijderen.
Artikel 5
Aansprakelijkheden
1. De havenmeester is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, aan
personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij één en ander
het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming.
2. Elke ligplaatshouder van Hemmeland is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke
aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik maakt van de lig- en/of
bergplaatsen.
3. Bij het overleggen van de ondertekende huurovereenkomst dient een exemplaar van de
verzekeringspolis te worden getoond.
Artikel 6
Ligplaatsen
1. Het is niet toegestaan ligplaatsen onder te verhuren.
2. Als een ligplaats gedurende een nacht of langer niet wordt bezet, moet dit mondeling of
schriftelijk worden gemeld aan de havenmeester.
Artikel 7
Veiligheid en milieu
Iedereen die zich op de jachthaven of –werf bevindt, moet de veiligheid voor mens, dier en milieu in acht
nemen en voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet
naleven van dit reglement.
Artikel 8
Stalling water/wal
Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:
1. gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten;
2. de (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;
3. accu’s in het vaartuig op te laden zonder direct toezicht;
4. tijdens hijswerkzaamheden zich onder het vaartuig of vlakbij de lift te bevinden;
5. niet-geaarde elektriciteitskabels en stekkers te gebruiken;
6. elektriciteitskabels zodanig aan te sluiten dat het een gevaar oplevert voor medegebruikers;
7. elektriciteitskabels na gebruik achter te laten op de terreinen of steigers;
8. werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten;
9. steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen;
10. vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren, evenals delen van het vaartuig buiten de
toegewezen box of steiger te laten steken;
11. te roken in de loodsen;
12. voorwerpen op de steiger of het haventerrein te deponeren anders dan voor laden of lossen;

13. eigen materialen te bevestigen aan palen of steigers zonder toestemming van de havenmeester;
14. eigen materialen achter te laten in de box of aan de steiger en/of palen tijdens de afwezigheid van
het vaartuig in de periode van 1 november tot 1 april.
Voor bepaalde werkzaamheden onder 8, 13 en 14 kan de havenmeester vrijstelling verlenen.
Brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen,
zijn te allen tijde verboden. Overtreding van dit artikel geeft de havenmeester het recht de overtreder
direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de haven of –werf te ontzeggen.
Artikel 9
Geluidhinder
1. Het is verboden door werkzaamheden aan schepen of anderszins zodanig geluid te veroorzaken,
dat de grens van 50 dB buiten een straal van 20 meter van de geluidsbron wordt overschreden.
2. Tussen 1900 en 0800 uur mogen er geen lawaaimakende werkzaamheden worden verricht.
3. Vallen en zeilen dienen te allen tijde zodanig vast te zijn gemaakt dat de geluidhinder door
klapperen en gieren tot een minimum wordt beperkt.
Artikel 10
Maximum snelheid
1. De maximum snelheid in de haven voor schepen is 5 km/u.
2. De maximum snelheid in de geul naar de haven is 5 km/u.
3. De maximum snelheid voor voertuigen op het haventerrein is 20km/u.
Artikel 11
Wegen, paden en steigers
1. Het is verboden met (vouw- of brom-)fietsen of motoren op de steigers te rijden, dan wel te
parkeren.
2. Het is verboden met bromfietsen, motoren of auto’s te rijden op het pad langs de haven.
3. Er mag alleen geparkeerd worden in de witte vakken op de parkeerterreinen.
4. De parkeervakken zijn alleen bestemd voor het parkeren van vervoersmiddelen en niet voor
aanhangers en trailers tenzij hiervoor nadrukkelijk toestemming is verleend door de
havenmeester.
5. Het is verboden te parkeren binnen de gele belijning op het terrein. De havenmeester kan
hiertegen optreden door het voertuig te laten wegslepen.
Artikel 12
Commerciële activiteiten
Het is niet toegestaan het vaartuig of de lig- of bergplaats te gebruiken voor commerciële activiteiten.
Artikel 13
Rechten havenmeester
1. De havenmeester is gerechtigd de stroomvoorziening van de loodsen en/of werkplaats af te
sluiten.
2. De havenmeester is gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties te beperken.
Artikel 14
Sancties
1. De eigenaar van een vaartuig is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan door toedoen,
nalaten of niet naleven van dit reglement hemzelf, zijn gezinsleden of zijn gasten.
2. Overtredingen van enig artikel van het havenreglement geeft de havenmeester het recht de
overtreder de toegang tot de haven en bijbehorende terreinen te ontzeggen.
3. Niet nakomen van het havenreglement kan onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst
tot gevolg hebben.
4. Bezwaar indienen tegen de maatregelen of handelen van de havenmeester is mogelijk bij het
afdelingshoofd Openbare werken van de gemeente Waterland.

