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Dit reglement beschrijft de huishouding, het gedrag en de handhaving van de orde en 
veiligheid, op de jachthavens van de vereniging. 
 

Artikel 1  Algemeen 
 
1.1 Definities, in willekeurige volgorde: 

 vereniging: De Heerenveense Watersportvereniging Nannewijd; hierna genoemd: de HWN 
 lid: lid van de HWN 
 het bestuur: het bestuur van de HWN 
 reglement: het jachthavenreglement van de HWN 
 verhuurder: de HWN 
 huurder: een natuurlijke persoon of een bedrijf, tegen betaling één of meer ligplaatsen, of 

   bergplaatsen innemend, om een pleziervaartuig te stallen 
 haventerrein: het gehele grond- en watergebied van de jachthavens in eigendom van de 
 HWN 
 haven: het watergedeelte van het haventerrein 
 ligplaats: een afgebakend deel van de haven, dat door een huurder mag worden 
 ingenomen, om een pleziervaartuig te stallen 
 bergplaats: een plaats op het haventerrein, waar een vaartuig tijdelijk wordt gestald 
 gehuurde: ligplaats of bergplaats 
 passant: een incidenteel huurder, die tegen betaling tijdelijk een ligplaats inneemt, om een 

   pleziervaartuig te stallen 
 huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de HWN zich verbindt om de huurder tegen 

   betaling een lig- en/of bergplaats in gebruik te geven en waarbij de huurder zich 
   verbindt, dit reglement na te leven 

 bezoeker: een natuurlijke persoon die het haventerrein bezoekt 
 derde: een natuurlijke persoon, al dan niet een bedrijf vertegenwoordigend, die het 

   haventerrein bezoekt 
 zomerseizoen: de periode van 1 april tot 1 oktober in één jaar 
 winterseizoen: de periode van 1 oktober tot 1 april in het daarop volgende jaar 
 winterberging: de al dan niet overdekte berging op de wal van 1 oktober tot 1 

   april in het daarop volgende jaar  
 havenadministratie: registratie van de bedrijfsvoering van de havens 
 havenbeheer: de dagelijkse leiding van de bedrijfsvoering op het haventerrein en het 

   toezicht op de naleving van dit reglement 
 
1.2 De jachthavens van de HWN dienen tot verhuur van ligplaatsen en bergplaatsen, in het 

algemeen, aan eigenaren van pleziervaartuigen. Particuliere huurders zijn lid van de HWN. 
De ligplaatsen zijn overdekt of open. De overdekte ligplaatsen zijn in schiphuizen. 

 
1.3 Voor bezoekers, passanten en derden geldt dit reglement onverminderd als het ook voor 

leden geldt. 
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Artikel 2  Leiding van de jachthavens 
 
2.1 De leiding van de jachthavens berust bij het bestuur. Indien op basis van artikel 2.3 van dit 

reglement een toezichthouder is aangesteld, dan treedt deze op namens het bestuur. Deze 
vorm van leiding wordt, samen met de havenadministratie, het havenbeheer genoemd. 

 
2.2 Het bestuur kan, op basis van het op 21 november 1977, in de algemene vergadering 

verkregen mandaat, besluiten tot het instellen van commissies. De samenstelling evenals de 
toe te kennen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden bij de instelling 
vastgelegd. De verkiezing, de zittingsduur en het rooster van aftreden geschiedt conform 
artikel 8 van de statuten van de HWN. 

 
2.3 Voor het dagelijks toezicht op de havens en het onderhoud van de jachthavens kunnen één 

of meer toezichthouders door het bestuur worden aangesteld. De taakomschrijving wordt 
per aanstelling vastgesteld, maar omvat ten minste en in hoofdzaak het toezien op de 
naleving van dit reglement, toezicht houden op de technische zaken en het adviseren van 
het bestuur in geval van onderhoud en eventuele nieuwbouw van alle aspecten op het 
haventerrein. 

 
2.4 Voor het uitvoeren van werkzaamheden, aangaande de in artikelen 2.1 en 2.3 genoemde 

activiteiten, kan het bestuur een havenmeester aanstellen. De havenmeester kan eveneens 
worden aangesteld tot het houden van toezicht, als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.3. De 
havenmeester voert zijn taken uit op aanwijzing van de in artikel 2.3 genoemde 
toezichthouder en is aan hem –en daarmee- verantwoording schuldig aan het bestuur. 

 

Artikel 3  Beheer 
 
3.1 Het bestuur brengt jaarlijks, binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar, verslag uit 

over de financiële gang van zaken en over het gevoerde beleid van het afgelopen boekjaar. 
Daarnaast wordt er een begroting voor het komende jaar vastgesteld. 
Verslagen en begroting worden gelijktijdig voorgelegd aan de algemene ledenvergadering 
als bedoeld in artikel 11 van de statuten van de HWN. 

 
3.2 De controle betreffende het gevoerde financiële beheer wordt opgedragen aan een daartoe 

geschikt en erkend administratiekantoor. 
 De inhoud van het naar aanleiding van deze controle opgestelde rapport wordt op de 

genoemde ledenvergadering medegedeeld. 
 
3.3 De grondslagen ter berekening van de huurprijs per ligplaats worden, op voorstel, door de 

ledenvergadering vastgelegd. 
 

Artikel 4  Toewijzing van ligplaatsen 
 

4.1 De toewijzing van ligplaatsen geschiedt, voor zover nodig, aan de hand van de op een 
wachtlijst voor komende namen van gegadigden. De lijst wordt beheerd en bekend gemaakt 
door het havenbeheer. In overeenstemming met art 1.2 van dit reglement kunnen alleen 
leden van de vereniging op de wachtlijst worden geplaatst. De wachtlijsten liggen voor de 
leden ter inzage op het havenkantoor. 



4 

4.2 1. Voor het toewijzen van een ligplaats wordt onderscheid gemaakt in grote en kleine 
pleziervaartuigen. De kleine pleziervaartuigen worden verdeeld in twee groepen: 
a. volgboten en 
b. overige kleine boten, met een maximum lengte van 5,50 meter. 

 2.  Een volgboot is een klein vaartuig, behorende bij een groter vaartuig, dat door een 
huurovereenkomst een ligplaats in de haven is toegekend. 
a. een volgboot met een lengte tot 3,0 meter kan worden afgemeerd conform artikel 5.9, 
b. een volgboot met een lengte tot 4,0 meter kan kosteloos op de daarvoor bestemde 
rekken worden geplaatst en 

 c. voor een volgboot, langer dan 4 meter kan een ligplaats worden gehuurd, of deze kan 
m.b.v. een trailer op een daarvoor aangewezen plaats op het haventerrein worden 
geplaatst. 
3. Voor deze stallingsmogelijkheden zijn standaardtarieven vastgesteld. 
4. De voor deze boten genoemde stallingsmogelijkheden gelden alleen gedurende de 
periode dat voor het grotere vaartuig een ligplaats wordt gehuurd. Voor alle andere 
vaartuigen gelden de normale verhuurvoorwaarden en -tarieven. 
 

Artikel 5  Verhuurvoorwaarden 
 
5.1 Alle ligplaatsen zijn genummerd. De verhuur geschiedt conform artikel 1.2 van dit 

reglement, uitsluitend aan leden van de HWN, die tevens eigenaar en gebruiker zijn van het 
betreffende pleziervaartuig. 

 
5.2 De verhuurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van één kalenderjaar, of voor 

één zomerseizoen, of voor één winterseizoen, met inachtneming van de regels in dit 
reglement, tenzij anders met het havenbeheer overeen wordt gekomen. 

 
5.3 De huurovereenkomst, die voor één jaar, dan wel voor één zomerseizoen, dan wel voor één 

winterseizoen geldt, wordt geacht stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden, behoudens het 
in artikel 5.4 gestelde, en voor dezelfde periode te zijn verlengd, tenzij uiterlijk één maand 
voor het begin van de nieuwe huurperiode de overeenkomst schriftelijk door één van de 
partijen is opgezegd. Het opzeggen door de huurder dient aan het havenbeheer te worden 
gedaan. 

 
5.4 De HWN kan uiterlijk tot drie maanden voor het begin van de nieuwe huurperiode de 

huursom wijzigen. In dat geval heeft de huurder het recht om binnen 15 werkdagen na 
ontvangst van het bericht van wijziging, alsnog de huurovereenkomst op te zeggen. Dit 
laatste geldt niet, indien de huursom wordt verhoogd naar aanleiding van een 
lastenverzwaring aan de zijde van de HWN, als gevolg van wijzigingen in belastingen en 
heffingen, welke voor HWN niet ontkoombaar zijn en mede de huurder treffen. Het geldt 
evenmin indien de huursom wordt gewijzigd binnen het kader van een door de overheid 
vastgestelde prijsbeschikking. 

 
5.5 Ter berekening van de huur, ook bij tussentijds aangaan van de huurovereenkomst, wordt 

de huur geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de maand waarin de 
huurovereenkomst wordt aangegaan. Bij tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst, 
wordt de huur geacht te zijn beëindigd op de laatste dag van de maand waarin de 
huurovereenkomst wordt ontbonden. 
 

5.6 Indien het voor de ligplaatsindeling noodzakelijk is, kan, na overleg met de huurder, te allen 
tijde een andere ligplaats worden toegewezen. 
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5.7 Indien een huurder zijn betalingsverplichting aan de HWN niet nakomt, wordt door het 
havenbeheer twee maal een betalingsherinnering aan de betalingsplichtige gezonden; hierbij 
wordt de betalingsverplichting vermeerderd met administratiekosten. Indien na deze 
herinneringen geen -, of geen voldoende betaling wordt ontvangen, zet het havenbeheer 
een invorderingsprocedure in werking, waarvan de kosten voor rekening van de betalings- 
plichtige zijn. Tijdens deze invorderingsprocedure kan het betreffende vaartuig op 
jachthaven De Welle door het havenbeheer op de wal worden geplaatst. 

 
5.8 1. In geval van overlijden van de huurder kan de huurovereenkomst voor de rest van de 

lopende huurperiode op dezelfde wijze door de wettige erven worden voortgezet. 
2. Indien het pleziervaartuig is toebedeeld aan de echtgenote of echtgenoot, of de wettige 
erven, kan de huurovereenkomst blijven bestaan en worden verlengd, conform het 
geregelde in dit reglement. 
3. In alle andere situaties zal de huurovereenkomst vervallen. 

 
5.9 Aan de huurder kan plaatsruimte worden toegewezen voor een volgboot met een maximale 

lengte van 3,0 meter, liggende bij de hoofdboot en binnen de begrenzing van de ligplaats. 
Op basis van dit artikel kan geen recht worden ontleend voor de huur of het gebruik van 
plaatsruimte voor een grotere ligplaats. Het recht op de ligplaats voor de volgboot vervalt, 
zodra de huurovereenkomst voor de ligplaats is vervallen. 

 
5.10 De huurrechten zullen vervallen, indien de huurder van een ligplaats het gebruiksrecht van 

de ligplaats, of het vaartuig eigenmachtig aan derden overdraagt, of toestaat, dat derden 
daarvan gebruik maken. Ruiling van ligplaatsen, tussen huurders onderling is alleen 
toegestaan met toestemming van het havenbeheer en als dit met een nieuwe of een 
gewijzigde huurovereenkomst is bekrachtigd. 

 
5.11 Indien een huurder de belangen van de HWN schaadt, hinder of schade veroorzaakt aan 

leden, bezoekers of derden, of de goede sfeer verstoort, of de HWN in opspraak brengt, of 
dit reglement niet naleeft, is het havenbeheer bevoegd, onmiddellijk aanwijzingen te geven 
of maatregelen te treffen, die naar haar oordeel nuttig of nodig zijn. Wanneer de gegeven 
aanwijzingen niet worden opgevolgd, of de maatregelen worden tegengewerkt, kan het 
bestuur in afwijking van het in artikel 5.3 gestelde, tot onmiddellijke beëindiging van de 
huurovereenkomst over gaan. 
In deze situatie worden geen huurpenningen teruggegeven. 
De HWN is gerechtigd, een vaartuig uit de haven te verwijderen of te doen verwijderen, 
voor rekening van de huurder. 
 

5.12 De huurder is verplicht, de HWN, het havenbeheer of een door de HWN gemachtigde, te 
allen tijde toegang tot het gehuurde te verlenen. 

 
5.13 Alle ter uitvoering van dit reglement, door de HWN te maken kosten, gerechtelijk als wel de 

buitengerechtelijke, in geval van niet naar behoren nakomen van de regels in dit 
regelement, door de huurder, komen voor rekening van de huurder. 

 
5.14 De huurder blijft de totale huursom verschuldigd, ook al maakt hij tijdelijk geen gebruik van 

het gehuurde. 
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5.15 Indien de huurder zijn ligplaats gedurende een periode van twee maanden of langer, om 
welke redenen dan ook, niet zal gebruiken, dient hij dit vooraf te melden aan het 
havenbeheer. In dat geval is het havenbeheer bevoegd, de ligplaats aan een derde te 
verhuren, zonder dat de eerste huurder zich daarom op enige korting of compensatie kan 
beroepen. Indien de huurder de genoemde melding achterwege laat, kan de 
huurovereenkomst onmiddellijk worden beëindigd. Het bestuur deelt dit mee aan de huurder 
en hoeft hierbij de in artikel 5.3 genoemde termijn niet in acht te nemen. 

 
5.16 1. Indien een huurder zijn pleziervaartuig verkoopt, of op enige andere wijze daarvan 

afstand doet, of moet doen, vervalt daarmee zijn gebruiksrecht van de ligplaats in de haven. 
2. Wanneer de huurder kan aantonen, dat hij binnen een tijdvak van een half jaar weer in 
het bezit komt van een pleziervaartuig, kan de huurder zijn recht op de ligplaats blijven 
behouden met in achtneming van het gestelde in artikel 5.15 en mits het vaartuig passend is 
bij de afmetingen van de ligplaats. 
3. In geval het vaartuig niet passend is bij de ligplaats en er is geen passende ligplaats 
beschikbaar voor dit vaartuig, kan het havenbeheer de huurder op een wachtlijst plaatsen. 
4. Het bepalen en nemen van de hier genoemde maatregelen is aan het havenbeheer. 
 

5.17 De HWN is gerechtigd om een, om welke reden dan ook, vrijgekomen ligplaats te verhuren, 
mits een huurder hierdoor in zijn rechten niet wordt aangetast. 

 
5.18 1. Bij aanvang van de huurovereenkomst worden, tegen betaling van een borgsom, één of 

meer sleutels of batches ter beschikking gesteld, opdat de huurder toegang tot het 
haventerrein verkrijgt. 

 2. Sleutels en batches blijven eigendom van de HWN en bij vervreemding worden de 
huurder vervangingskosten, inclusief administratiekosten in rekening gebracht. 

 
5.19 1. Het is leden niet toegestaan op een pleziervaartuig te overnachten of bezoekers op het 

pleziervaartuig te laten overnachten, meer dan één nacht aaneengesloten gedurende de 
periode 1 oktober tot 1 april. 
2. Het havenbeheer kan hierop een uitzondering maken, mits de overnachting niet in een 
Doe-Het-Zelf-loods en niet in een schiphuis plaats heeft. 

 
5.20 1. Campers zijn op de havens tijdelijk toegestaan op de daarvoor aangewezen 

camperplekken. 
 2. Het stallen van campers op het haventerrein is verboden, tenzij deze uitsluitend als 

vervoermiddel worden gebruikt. 
3. Voor het gebruik, als bedoeld in sub 1, wordt huur in rekening gebracht. 
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Artikel 6  Orde en netheid 
 
6.1 De huurder heeft recht op de door hem gehuurde ligplaats en een vrije en veilige toegang 

daarheen en de plicht, paden en steigers vrij van obstakels te houden. 
 
6.2 Op het haventerrein gelden de wettelijke verkeersregels onverminderd. Op het haventerrein 

mag met voer- en rijtuigen maximaal 5 km per uur worden gereden. 
 
6.3 Op het haventerrein mogen rijwielen en voertuigen alleen worden gestald op de daartoe 

aangeduide en klaarblijkelijk bedoelde plaatsen, of op nadere aanwijzing van het 
havenbeheer. Bij het in de weg staan van fietsen of voertuigen, is het havenbeheer 
gerechtigd, deze te doen verwijderen of te doen verplaatsen. Kosten welke daaraan zijn 
verbonden of er het gevolg van zijn, komen voor rekening van de eigenaar van de fiets of 
het voertuig. 

 
6.4 De wettelijke regels betreffende lozingen op het oppervlaktewater en het storten van afval, 

zijn op het gehele haventerrein onverminderd van toepassing. Voor de verschillende soorten 
van vast en vloeibaar afval dient gebruik te worden gemaakt van de daartoe op het 
haventerrein aanwezige opvang- en opslaginrichtingen. 

 De opvang- en opslaginrichtingen mogen alleen worden benut voor afval, dat direct met de 
haven of direct met de boothuishouding en het onderhoud van het pleziervaartuig te maken 
heeft. 
Voor afval, dat ontstaat in direct verband met activiteit in de DoeHetZelfLoods, gelden 
aangepaste regels voor verwijdering. 

 Gebruikers van de opvang- en opslaginrichtingen dienen deze schoon en veilig te houden. 
Bij twijfel dient men het havenbeheer te vragen, hoe te handelen. 

 Het niet opvolgen van deze regels kan een wettelijke overtreding of een misdrijf zijn en leidt 
tot ontzegging van de toegang van het haventerrein. 

 
6.5 Zonder toestemming van de HWN mag aan- of in eigendommen van de HWN niets worden 

veranderd, niets worden aangebracht of niets ervan worden weggenomen. 
 
6.6 Een huurder moet zijn vaartuig zodanig vakkundig en deugdelijk vastleggen, dat aan 

vaartuigen en eigendommen van andere huurders en aan de eigendommen van de HWN 
geen last of schade kan worden veroorzaakt. 

 
6.7 Het is verboden een vaartuig van een ander te betreden, te verhalen of op een andere wijze 

te benaderen, tenzij schade aan dat vaartuig of aan vaartuigen en eigendommen van andere 
huurders of aan de eigendommen van de HWN te doen voorkomen of verminderen. 

 
6.8 Het varen in de haven is niet toegestaan anders dan voor het varen tussen de haventoegang 

en de ligplaats en van en naar de tankstations en de afzuigpompen voor afvalwater en van 
en naar de kraaninrichting. 
De maximum vaarsnelheid in de haven is 4 km per uur en zo, dat geen hinderlijke 
waterbewegingen worden veroorzaakt, als bedoeld in art. 5.11. 
 

6.9 Zwemmen in de haven is verboden. 
(Zwemmen wordt uit gezondheidsoverweging afgeraden en is hinder in de zin van artikel 
5.11). 
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6.10 Het nodeloos laten werken van scheepsmotoren, buitenboordmotoren, scheepsschroeven en 

aggregaten voor stroomopwekking, is verboden en wordt gezien als hinder in de zin van 
artikel 5.11. 

 
6.11 Kleine vaartuigen mogen niet onder de steigers worden gestald. 
 
6.12 Op het haventerrein mogen honden alleen aangelijnd zijn en mogen uitwerpselen niet in het 

water of op het droge achterblijven. 
 
6.13 Op het haventerrein mag geen reclame voor producten of politieke doeleinden worden 

gemaakt. Verkoopactiviteiten op het haventerrein zijn zonder toestemming van de HWN niet 
toegestaan. Toestemming wordt alleen schriftelijk gegeven. 

 
6.14 Het afdekken van vaartuigen moet gebeuren met daartoe geschikt materiaal, dat deugdelijk 

aan het vaartuig moet worden bevestigd, om losraken en wegwaaien en ontstaan van 
schade aan eigendommen van anderen te voorkomen. 

 
6.15 Op het haventerrein mogen werkzaamheden, die niet het dagelijkse onderhoud zijn, alleen 

met toestemming van het havenbeheer worden uitgevoerd. Zo nodig wordt daartoe een 
tijdelijke- of speciale ligplaats of stallingsplaats aangewezen. Het uitvoeren van slijp- en 
schuurwerkzaamheden, anders dan op de toegestane plaats, is verboden. Het verontreinigen 
van het haventerrein, als gevolg van de in dit artikel genoemde werkzaamheden is verboden 
en moet met passende maatregelen worden voorkomen. 

 
6.16 Het staat het havenbeheer te allen tijde vrij, die maatregelen te treffen, welke zij, in verband 

met veranderingen, reparaties en andere voorzieningen, aan of bij de verschillende 
ligplaatsen nuttig of nodig acht. De huurder is verplicht, zijn medewerking te verlenen aan 
die maatregelen, de daaraan verbonden aanwijzingen van het havenbeheer op te volgen en 
de daaraan verbonden werkzaamheden te gedogen. De huurder kan hieraan geen recht op 
vermindering van de huursom ontlenen. 

 
6.17 Volgboten of kleine vaartuigen dienen, op de daartoe bestemde rekken, doelmatig en 

stormvast te worden vastgezet. 
 
6.18 1. In de haven zijn bijzondere steigers en ligplaatsen voor het tanken van water of brandstof 

en het afzuigen van afvalwater en het op- en aftuigen van zeilboten. Deze ligplaatsen 
mogen alleen voor dat doel en niet langer dan voor het doel van de steiger worden 
ingenomen. 
2. In de haven zijn voor passanten aparte ligplaatsen aanwezig; zij mogen alleen door deze 
huurders worden ingenomen. 

 3. De ligplaatsen, als bedoeld in lid 1, mogen eveneens ingenomen worden voor- en 
gedurende het in- en uitladen van vaartuigen, mits het laden niet door pauzes wordt 
onderbroken. 

 
6.19 De huurder is verplicht de aanwijzingen van het havenbeheer of de HWN op te volgen. Bij 

het niet opvolgen van de aanwijzingen, is het havenbeheer gerechtigd, het vaartuig van de 
huurder van de hem toegewezen ligplaats te doen verwijderen. 
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Artikel 7  Veiligheid 
 
7.1 Ter voorkoming van brandgevaar is elke huurder verplicht, de nodige voorzorgsmaatregelen 

te nemen. 
Bij het verlaten van het schip dienen brandstof- en gasinstallaties volledig te worden 
afgesloten. 

 
7.2 In boten, waarin zich brandbare stoffen bevinden, dient ten minste één doelmatige en 

deugdelijke brandblusser aanwezig te zijn. Het havenbeheer is gerechtigd, ter plaatse 
controle uit te oefenen. 

 (Ter verduidelijking: een doelmatige en deugdelijke brandblusser is voor de mogelijke 
brandsoorten en voor het blusdoel geschikt en daartoe recent goedgekeurd). 

 
7.3 Indien door of vanwege het havenbeheer de gasinstallatie, de motorinrichting, inclusief de 

brandstofsystemen, inclusief ventilatiesystemen, of de elektrische installatie van een vaartuig 
als onvoldoende veilig wordt aangemerkt, is het havenbeheer gerechtigd, dit vaartuig 
meteen de toegang tot het haventerrein te weigeren. 

 
7.4 Een aggregaat met een groter vermogen dan 1,5 kVA, mag alleen met toestemming van het 

havenbeheer op het haventerrein in werking zijn. 
 
7.5 In gevallen, dat het havenbeheer dit noodzakelijk acht, moet ten minste één grotere 

doelmatige en deugdelijke brandblusser onder onmiddellijk handbereik aanwezig zijn. Het 
havenbeheer kan, zo nodig, de blusser ter beschikking stellen. 

 
7.7 Ten behoeve van veiligheid en preventie zijn continue een camerabewakingssysteem in 

werking op het haventerrein en bij de toegangen tot het terrein. Door toepassing van 
elektronica in de toegangspoorten, is registratie van de toegang van leden en nog nader te 
bepalen personen mogelijk. 
Optische en administratieve registratie is onderhevig aan nationale wetgeving en de HWN 
houdt zich aan deze wettelijke bepalingen. 
 

Artikel 8  Schade 
 
8.1 Zij die schade toebrengen aan enig eigendom van de HWN, zijn verplicht dit onmiddellijk te 

melden aan het havenbeheer. Indien zij hiervoor aansprakelijk worden gesteld, dienen zij de 
schade binnen een door havenbeheer gestelde termijn te herstellen of te laten herstellen. 
Het herstel dient gebeuren naar het genoegen van de HWN en ter beoordeling van de HWN. 

 
8.2 Indien de veroorzaker van de schade in gebreke blijft, naar het oordeel van de HWN, zal de 

schade worden hersteld door of vanwege de HWN, voor rekening van de veroorzaker. 
 
8.3 Schade, toegebracht aan anderen dan de HWN, dient onmiddellijk aan die ander te worden 

gemeld. Indien die andere niet onmiddellijk aanspreekbaar is, kan het havenbeheer de 
melding in ontvangst nemen. Met het melden aan het havenbeheer, vervalt niet de 
verplichting de melding alsnog aan die ander alsnog te doen. 
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8.4 1. Bij schade aan de HWN, als gevolg van het niet voldoen van enige financiële 
verplichtingen aan de HWN, zal één waarschuwing, gepaard gaande met de mededeling van 
een uiterste datum van voldoen van de schade, aan de schuldenaar worden gegeven. 

 
2. Bij het niet voldoen van de schade vóór de gestelde datum, zal de bewerkstelliging van 
het voldoen van de schade worden opgedragen aan een wettelijk bevoegde instantie. Alle 
kosten, welke hiermee gepaard gaan of er alsnog uit voortkomen, zullen voor rekening van 
de schuldenaar komen. 

 

8.5 De HWN 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 een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen 
toerekenbare tekortkoming. 

 

Artikel 9  Aansprakelijkheid 
 
9.1 De HWN verleent aan de huurder de mogelijkheid om zijn vaartuig en/of aanverwante zaken 

te plaatsen bij de HWN. De HWN is jegens de huurder slechts aansprakelijk voor schade aan 
het vaartuig en/of aanverwante zaken indien de schade het gevolg is van een tekortkoming 
die is toe te rekenen aan de HWN, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die 
door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van werkzaamheden.  

 
9.2 De vaartuigen en/of aanverwante zaken zijn/worden niet door de HWN verzekerd. De 

huurder dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het door de huurder niet 
afdoende verzekeren van het vaartuig en/of aanverwante zaken tegen cascoschade komt 
voor risico van de huurder. De huurder is verplicht, daartoe inzage te verlenen in de 
verzekeringsbescheiden, elke keer als hem dat wordt verzocht. 

 
9.3 De huurder is jegens de HWN aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een 

tekortkoming die is toe te rekenen aan hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden 
dan wel door de huurder genodigden. 

 
9.4 Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico 

conformeren partijen zich over en weer, voor zover in dit reglement daarvoor geen 
afwijkende bepalingen zijn opgenomen, aan de wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 
Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen betrekking hebben op de huurovereenkomst. Dit geldt 
ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst. 

 
9.5 Het gebruik van trailerhellingen is geheel voor rekening en risico van de gebruiker van de 

helling, om het even of het een lid van de HWN is of een bezoeker of een derde. Schade, 
welke bij gebruik van de helling, ontstaat aan de helling, aan andere eigendommen van de 
HWN, of aan vaartuigen en eigendommen van anderen, is voor rekening van de gebruiker 
van de helling. Bij gebruik van de helling dient men de aanwijzingen van het havenbeheer 
op te volgen. 

 

Artikel 10  Aanvullende bepalingen voor ‘De Bron’ 
 
10.1 De toegang tot het haventerrein is verboden voor onbevoegden.  Bezoekers dienen zich te 

melden bij het havenbeheer. Een ieder die zich op het haventerrein bevindt, dient de 
aanwijzingen van het havenbeheer op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende 
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veiligheids- en calamiteitenvoorschriften. 
 
10.2 Huurders, dienen, bij vertrek uit de schiphuizen,  de waterdeuren te sluiten. 
 
10.3 Aan de waterdeuren mag geen plastic of een ander zeil worden bevestigd; dit ter 

voorkoming van mogelijke ontwrichting van de deuren. 
 
10.4 1. Bij uitzondering kan toestemming worden verleend voor het takelen en droogleggen van 

een vaartuig in het schiphuis. Tijdens de transporten mag geen kracht worden uitgeoefend 
op de constructie van het schiphuis. Het plan voor de toe te passen transportconstructie en 
het transport dient vooraf ter beoordeling aan het havenbeheer te worden voorgelegd. Bij 
gunstig oordeel kan het havenbeheer toestemming verlenen voor uitvoering van het plan. 
Vóór de daadwerkelijke uitvoering van het transport, dient het havenbeheer de uitvoering 
van de transportinrichting goed bevonden te hebben. De uiteindelijke toestemming van het 
transport zal schriftelijk worden vastgelegd. Het oordeel van het havenbeheer over transport 
en constructie is bindend. 
2. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de transportconstructie te worden 
verwijderd. Indien, om welke reden dan ook, de constructie in het schiphuis is achter 
gebleven, wordt deze verwijderd door of vanwege het havenbeheer, voor rekening van de 
huurder. 
 

10.5 De huurder dient elk jaar, vóór 1 juli, zijn gehuurde deel van het schiphuis schoon te 
schrobben en er de onnodige rommel te hebben weggeruimd. Na 1 juli kan het havenbeheer 
dit uitvoeren of doen uitvoeren, voor rekening van de huurder. 

 
10.6 Roken en open vuur in en nabij de schiphuizen is verboden. 

(Onder open vuur worden verstaan; alle vormen van vlamverschijnselen, koken, verwarmen 
en koelen met behulp van verbranding van gas, andere branders, vonken, vonkvorming, 
lassen en het gebruik van hete lucht, waarbij oververhitting kan ontstaan) 

 
10.7 1. Het starten van een voortstuwingsinstallatie met een benzinemotor in schiphuizen is 

alleen toegestaan bij volledig geopende deuren en bij voldoende ruime vrij baan en bij 
losgemaakte trossen, opdat het vaartuig snel uit het schiphuis gevaren kan worden. 
2. Indien een pleziervaartuig, met een voortstuwingsinstallatie op benzine, niet voldoet aan 
de veiligheidseisen voor deze voorstuwingsinstallatie, is er geen gebruiksrecht op het 
innemen van de ligplaats in een schiphuis. Het voldoen aan de specifieke veiligheidseisen, is 
ter beoordeling aan het havenbeheer.  

 
10.8 Het tanken, overschenken en overhevelen van benzine of dieselolie en het wisselen van 

gashouders, binnen een schiphuis, is niet toegestaan. 
 
10.9 Onverminderd het gestelde in artikel 7.4 en 7.5, mag een aggregaat niet in werking zijn 

binnen een schiphuis. 
 
10.10 Het is zonder toestemming van het havenbeheer niet toegestaan om aan de steigers en 

andere (niet zijnde vaste ligplaatsen)  van jachthaven De Bron,  het pleziervaartuig langer 
dan 3 x 24 uren aaneengesloten onbemand aan te meren. 
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Artikel 11   Aanvullende bepalingen voor ‘De Welle’ 
 
11.1 De toegang tot het haventerrein en de binnenstalling naast het terrein van De Welle is 

verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich te melden bij het havenbeheer. Een 
ieder die zich op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van het havenbeheer op te 
volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften. 

 
11.2  1. Op het terrein van De Welle kunnen vaartuigen, gedurende de winterperiode, op de wal 

worden geplaatst. Voor de 
 berging op de wal gelden verschillende tarieven, te weten: 

a. voor leden van de HWN, met een ligplaats in De Welle of in De Bron; 
b. voor leden van de HWN met een ligplaats elders. 
2. Voor de binnenstalling naast het terrein van De Welle (Wetterwille 33) gelden de tarieven, 
zoals zijn genoemd onder 11.2.1 en worden verhoogd met een tarief per m2.  

 3. Voor berging op de wal, anders dan voor de winterperiode, gelden andere tarieven, dan 
voor winterberging. 

  
11.3 De winterberging omvat het hellingen, het takelen, stallen, het te water laten van het 

vaartuig, het benodigde horizontale transport van het vaartuig en eventuele mast(en), tegen 
de daartoe geldende tarieven; tenzij anders overeengekomen. 

 
11.4 De werkzaamheden betreffende de winterberging worden uitgevoerd door en onder 

verantwoordelijkheid van de HWN. De eigenaar van het vaartuig, caravan/camper is 
aansprakelijk voor de schade en de risico’s, daaraan verbonden en de eigenaar dient te zijn 
verzekerd voor deze risico’s, welke in de polisvoorwaarden, voor dit vaartuig, 
caravan/camper dienen te zijn opgenomen. 

 
11.5 1. Tijdens het transport van het vaartuig, bij de activiteiten ten behoeve van de 

winterberging e.a., is het verboden zich  binnen de markeringen bij de kraan te bevinden. 
 2. Bij het horizontaal transport dient men buiten het valbereik van het vaartuig te blijven. 
 3. steunen of stophout wegnemen of te verplaatsen is verboden. 
 4. Men dient de aanwijzingen van het havenbeheer op te volgen. 
 
11.6 Bij transport, anders dan door het havenbeheer, geschieden dat transport en de bijkomende 

werkzaamheden voor rekening en voor risico en voor aansprakelijkheid van de huurder, of 
voor degene die opdracht heeft gegeven voor het transport. Voor transport door anderen 
dan door het havenbeheer, is altijd toestemming van het havenbeheer nodig. Het oordeel 
van het havenbeheer is hiertoe bindend. 

 
11.7 Bij de winterberging is de eigenaar van het vaartuig verplicht, gebruik te maken van de 

bokken van de HWN. Indien de eigenaar van het vaartuig over een bok of soortgelijk 
stallinghulpmiddel beschikt, is toestemming van het havenbeheer nodig voor het gebruik 
daarvan op het haventerrein. Het oordeel van het havenbeheer over de geschiktheid van het 
stallinghulpmiddel is bindend. De HWN is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat, 
direct of indirect door het gebruik van het stallinghulpmiddel. 

 
11.8 Wanneer een vaartuig na de periode van winterberging niet te water hoeft te worden 

gelaten, is een tussen eigenaar en HWN nader overeen te komen huursom verschuldigd, 
voor de in te nemen ruimte en de verlenging van de stallingperiode. Voor de extra 
verplaatsing kunnen kosten in rekening worden gebracht. 
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11.9 Voor de binnenstalling naast het terrein van De Welle (Wetterwille 33) moeten accu’s 
worden losgekoppeld en mag er geen benzine achterblijven in de schepen of 
caravans/campers. Tevens is in de binnenstalling roken en open vuur verboden. De 
gebouwen zijn gedurende de periode van de winterstalling niet vrij toegankelijk. 

 

Artikel 12   Doe-Het-Zelf-Loodsen 
 

12.1     Verplichtingen 
12.1.1 Kijk eerst waar het blusmateriaal hangt, bij brand eerst 112 bellen. Deuren sluiten 

en havenmeesters waarschuwen; 
12.1.2  Het is verboden om de gasflessen in de Doe-het-zelf-loodsen aan boord te houden; 
12.1.3  Vluchtdeuren vrij houden; 
12.1.4  In de Doe-het-zelf-loodsen is roken verboden; 
12.1.5  Lassen en snijbranden altijd met 2 personen en alleen met uitdrukkelijke 

toestemming van de havenmeesters; 
12.1.6  Het is niet toegestaan om in de Doe-het-zelf-loodsen te overnachten; 
12.1.7  Poetslappen met olie of verdunning in de metalen tonnen en regelmatig zelf legen 

(broei); 
12.1.8  Houdt de werkomgeving, zoals de vloer schoon en netjes (materialen op de tafels) 

en werk veilig; 
12.1.9  De loodsen dienen schoon te worden opgeleverd (aanvegen en bakken legen). 

Anders wordt € 25,00 in rekening gebracht. 
12.2  Aanbevelingen 
12.2.1  Denk om de veiligheid en medegebruikers, als er alleen wordt gewerkt laat dat even 

weten aan het havenbeheer; 
12.2.2  Zet klimmateriaal stevig neer (eventueel vastzetten); 
12.2.3  Gebruik adembeschermingsmiddelen bij schuren en epoxy en ventileer extra door 

deuren te openen; 
12.2.4  Gebruik VOS (Vluchtige Organische Stoffen)-arme verfproducten (dit is een 

wettelijke plicht/boetes zijn voor eigen rekening); 
12.2.5  Gebruik uitsluitend de wettelijk toegestane antifouling (boetes zijn voor eigen 

rekening); 
12.2.6  Na gebruik verfblikken afsluiten en restanten gesloten inleveren. 
12.2.3  Bij twijfel over deze regels dient altijd vooraf overleg met het havenbeheer te 

worden gevoerd. 
 

Artikel 13  Wijzigingen 
 
13.1 1. Wijzigingen in het jachthavenreglement kunnen op voorstel van het bestuur worden 

aangebracht, bij besluit van de ledenvergadering. 
 2. Voorstellen tot wijziging van het jachthavenreglement, door het bestuur, worden bekend 

gemaakt door publicatie in het jaarboekje, of in de nieuwsbrief, of op de website van de 
HWN, ten laatste één maand vóór de ledenvergadering. 

 
13.2 Voorstellen tot wijziging van het jachthavenreglement kunnen door leden worden ingediend, 

bij het bestuur, mits schriftelijk en ondertekend door ten minste acht leden en ten laatste 
één maand vóór de ledenvergadering. 
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Artikel 14  Geschillen 
 
14.1 Bij geschillen over de uitvoering van dit reglement kunnen leden en huurders zich wenden 

tot het bestuur. In geval het reglement niet voorziet, zal het bestuur, in overleg met het 
havenbeheer, een beslissing nemen, welke voor alle partijen bindend is. 

 
14.2 Bij geschillen over de inhoud van dit reglement is het Nederlands recht bindend.  

 

Artikel 15  Slotbepaling 
 

15.1 Dit reglement treedt onmiddellijk in werking, na vaststelling in de ledenvergadering. 
 
15.2 Alle voorgaande versies van dit reglement en hun eventuele bijlagen zijn hiermee vervallen. 
 
15.3 Deze aangepaste versie van het reglement wordt aangehaald als ‘de versie 2019’ en bevat 

15 hoofdartikelen en is vastgesteld in de ledenvergadering van 12 april 2019. 
 
Heerenveen, 12 april 2019. 



 

Website H.W.N. 
 

Lees regelmatig de website van de H.W.N. voor nieuwe 
ontwikkelingen, activiteiten, bestuursbesluiten, wetenswaardig- 
heden e.a.   
 

www.dehwn.nl 
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