HAVENREGELEMENT
JACHTHAVEN ACHTERBOS
Het havenregelement is opgesteld zodat wij voor iedereen een prettig
verblijf kunnen garanderen.
























Op alle werkdagen behalve maandag zijn wij open van 10.00 uur tot 17.00 uur. U kunt
ons altijd bellen, Bob 06 51 073 625 of Cees 06 27 510 874.
De jachthaven beschikt over 130 ligplaatsen. Onze havenmeester wijst passanten en
bezoekers een ligplaats aan.
De douches en toiletten zijn van 9.00 tot 18.00 toegankelijk. Na gebruik dienen deze
netjes achtergelaten te worden.
Het drinkwater is niet bestemd voor het schoonmaken van uw boot.
Op alle werkdagen zijn na 17.00 uur alleen werkzaamheden toegestaan die geen
geluidsoverlast veroorzaken. Dit geldt ook voor zon en feestdagen.
Om het risico van brand en ontploffing zoveel mogelijk te beperken, dient bij
afwezigheid de hoofdschakelaar van uw boot uitgeschakeld te zijn en/ of accuklemmen
afgekoppeld.
Deponeer huishoudelijk afval, en glas in de daarvoor bestemde vuilcontainer nabij het
havenkantoor.
Papier apart inleveren.
Groot afval zoals stoelen, barbecues hout, staal etc etc kunt u niet in of om de
container deponeren.
Een accu kunt u alleen bij de Havenmeester inleveren. Niet in de container deponeren.
Chemisch afval kunt u tegen betaling inleveren.
Houd honden aan de lijn en laat ze buiten het haventerrein uit. Uitwerpselen dient u
zelf op te ruimen.
Het is niet toegestaan om privé spullen in de loods op te slaan.
Het is verboden te fietsen en/of te skeeleren op de steigers.
Op het haventerrein is kamperen verboden.
Overname van de huur van een gehuurd stukje grond of ligplaats kan alleen in
overleg de directie van de Jachthaven. Zonder overleg kan Jachthaven Achterbos de
nieuwe huurder weigeren en / of niet toelaten.
Bij huur van een landje dient u zelf het onderhoud te plegen. Maaien van het gras,
snoeien van de heg zowel binnen als aan de buitenkant. Onderhoud steiger.
Overname van goederen is wel of niet tussen de huurder van het landje.
Tussen 23.00 uur en 8.00 uur dient in de haven en op het terrein absolute rust te
heersen. Alle geluidsbronnen, muziekinstrumenten, motoren, menselijke stemmen,
enz. dienen te worden gestopt dan wel zodanig te worden gedempt, dat zij slechts op
zeer korte afstand hoorbaar zijn.
Overdag - met name op zondag - dient rekening te worden gehouden met
medeligplaatshouders en omwonenden, onnodig lawaai dient vermeden te worden.























Elektrische snoeren dienen na gebruik weer verwijderd te worden. Voor langer
gebruik laat u de snoeren onder de steiger doorlopen.
Lassen, slijpen, open vuur en het gebruik van elektrische kachels is ten strengste
verboden.
Kamperen op het haventerrein is niet toegestaan.
Commerciële activiteiten zoals verhuur van de boot is niet toe gestaan.
Zowel voor ons, uw medehuurders als u zelf is het prettig als u de plaats waar uw boot
ligt netjes houdt.
De huurders van de vrije landjes zijn de enige gebruikers van deze grond.
Leg de boot stevig en goed vast zodat er geen schade aan de steigers kan ontstaan.
Mocht er schade ontstaan aan een steiger of andere boot dan zijn de kosten voor u.
De havenmeester is gerechtigd om een boot te verplaatsen.
Uitvoering van werkzaamheden door bedrijven welke niet op de jachthaven zijn
gevestigd is alleen toegestaan na toestemming van de havenmeester.
Drie maanden vooraf dient u winter en zomerstalling te reserveren.
Jachthaven Achterbos is niet aansprakelijk voor diefstal, brand of andere schade
welke tijdens de stalling aan uw boot ontstaat. U dient zelf verzekerd te zijn.
Berg bij het verlaten van uw boot uw eigendommen goed op en sluit uw boot
deugdelijk af.
Afmelden bij langdurige afwezigheid zodat wij weten dat uw boot onbemand is.
Het huren van een ligplaats cq landje geschied van in het zomer seizoen van 15 april
t/m 15 oktober
Werkzaamheden aan een landje buiten het zomer seizoen dient in overleg plaats te
vinden met de havenmeester
Stroom verbruik dient apart te worden aangevraagd en word na elk zomer seizoen
gefactureerd.
Opzegging van een ligplaats cq landje dient 2 maanden vooraf plaats te vinden.
De nieuwe prijzen voor het volgend seizoen worden minimaal 3 maanden vooraf
vastgesteld en zijn ter aller tijde opvraagbaar.
Een kopie van onze huisregels zijn ten aller tijde opvraagbaar.
Levering volgens HISWA voorwaarden

Het zich niet houden aan het Havenreglement kan tot maatregelen leiden waaruit opzegging
van de ligplaats kan volgen. Het gebruik van de jachthaven en haar faciliteiten geschied
volledig op eigen risico. De haveneigenaar of de havenmeester is niet aansprakelijk voor
ongevallen van gebruikers van de jachthaven.

