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Havenreglement stichting Stichting Jachthaven Hoorn 
 

 
Artikel 1 
 
Dit havenreglement geldt voor het gehele haventerrein, bestaande uit de haven en 
de bijbehorende (parkeer-) terreinen en gebouwen. Een ieder, die zich op het 
haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van het havenpersoneel op te volgen, 
ook voor die zaken, waarin het havenreglement niet voorziet. 
 
Artikel 2 
 
Een ieder die zich op het haventerrein bevindt, 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 het haventerrein is het niet toegestaan: 
 
1. hinderlijk geluid te maken. Vallen en ander los want dienen na het afmeren 

van het vaartuig dan ook te worden opgebonden, ter voorkoming van 
geluidsoverlast; 

2. afvalstoffen, waaronder begrepen (afgewerkt) lenswater en de inhoud van 
het chemisch boordtoilet te lozen in het water; 

3. het haventerrein te verontreinigen met olie, vet, huishoudelijk afval of met 
andere milieuverontreinigende stoffen; 

4. honden los te laten lopen en het haventerrein door honden te laten bevuilen; 
5. brandgevaarlijke werkzaamheden te verrichten, zoals lassen, slijpen, 

branden en werken met open vuur (waaronder barbecueën); 
6. tijdens de stalling gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te 

laten; 
7. met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te 

varen; 
8. zich tijdens hijswerkzaamheden binnen de draaicirkel van de kraan te 

begeven of op te houden; 
9. tijdens de stalling de (scheeps-) verwarming te gebruiken zonder direct 

toezicht; 
10. tijdens de stalling accu’s in het vaartuig zonder direct toezicht op te laden; 
11. motoren anders te laten draaien dan om het vaartuig te verplaatsen, met 

name is het niet toegestaan stroom op te wekken door het gebruik van een 
aggregaat voor welke doeleinden dan ook; 

12. tijdens de stalling het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder 
direct toezicht; 

13. leidingwater te gebruiken voor het schoonmaken van vaartuigen en auto’s, 
onder andere het wassen van het dek met leidingwater; 

14. tijdens de stalling werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) 
verrichten; 

15. tijdens winterstalling op de wal onderwaterschepen droog te schuren; 
16. tijdens de stalling steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen; 
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17. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of gebruik te maken van 
ondeugdelijke landvasten, alsmede het vaartuig in onverzorgde staat te 
laten; 

18. tijdens de stalling vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren; 
19. tijdens de stalling in de loodsen te roken; 
20. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten; 
21. in de haven te zwemmen, duiken, vissen, of te surfen; 
22. het vaartuig permanent te bewonen dan wel het vaartuig als woon- en/of 

verblijfplaats te kiezen en evenmin het vaartuig voor commerciële doeleinden 
waaronder inbegrepen verhuur aan derden en/of charterdoel te gebruiken; 

23. elders ligplaats in te nemen dan is overeengekomen, dan wel is 
aangewezen; 

24. op het parkeerterrein anders te parkeren dan binnen de daartoe aangegeven 
vakken. 

 
Behoudens met betrekking tot artikel 2 lid 5 kan verhuurder voor voornoemde 
handelingen tijdelijk vrijstelling verlenen. Een handeling zoals is artikel 2 lid 5 
beschreven is te allen tijde verboden. Overtreding van dit artikel 2 geeft verhuurder 
het recht de overtreder de toegang tot het haventerrein te ontzeggen respectievelijk 
het lopende huurcontract te beëindigen.  
In gevallen als beschreven in artikel 2 lid 3 is verhuurder gerechtigd om op kosten 
van de veroorzaker de verontreinigingstoffen te (doen) verwijderen; 
 
Artikel 3 
 
1. Bij kaalschraapwerkzaamheden van onderwaterschepen dienen de 

vrijgekomen verfresten dagelijks na beëindiging van de werkzaamheden 
bijeen geveegd te worden en te worden afgevoerd naar de daartoe 
bestemde container voor chemisch afval.  

2. Afvalstoffen, waaronder begrepen (afgewerkt) lenswater, de inhoud van het 
chemisch boordtoilet etc. dienen gescheiden afgevoerd te worden ter 
dumping in de daartoe bestaande containers. 

3. Kleine open bootjes op de wal aan de Zuidzijde van de haven dienen op een 
trailer of wagentje gestationeerd te worden. Voorts dient elk bootje op de 
spiegel voorzien te zijn van een geldige sticker, zodat kan worden 
gecontroleerd of het verschuldigde liggeld voldaan is. Op andere wijze 
gestalde bootjes zullen van het haventerrein worden verwijderd. 

4. Van ronde- en platbodemvaartuigen dient de kluiverboom na het innemen 
van de ligplaats te worden getopt. 

5. Om de vrije doorgang op de steigers te garanderen dienen er geen 
overstekende delen van het vaartuig boven de steiger uit te steken. 

 
Artikel 4 
 
1. Indien gevaar of schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen worden 

gebracht, is verhuurder gerechtigd om op kosten van de ligplaatshouder of 
passant de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Bij spoedgevallen mag 
verhuurder bij monde van de havenmeester, dit doen zonder waarschuwing, 
in alle andere gevallen indien de ligplaatshouder niet binnen een redelijke 
termijn aan zijn waarschuwing gehoor heeft gegeven. 
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2. Op het haventerrein mogen werkzaamheden die niet het dagelijks onderhoud 
betreffen alleen met voorafgaande toestemming van verhuurder door de 
ligplaatshouder worden verricht. 

3. De ligplaatshouder of passant is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen 
wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik 
maakt van de lig- en/of bergplaats. 

 
Artikel 5 
 
Indien voor één of meer nachten geen gebruik van de gehuurde boxruimte wordt 
gemaakt, dient de havenmeester hiervan in kennis te worden gesteld. 
 
Artikel 6 
 
1. Indien verhuurder aansprakelijk is voor directe schade – door welke oorzaak 

dan ook ontstaan – aan roerende of onroerende zaken, aan goederen of 
personen, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband 
houdende met door verhuurder verrichte diensten, zal deze beperkt zijn tot 
ten hoogste het dubbele van het door verhuurder in rekening gebrachte 
bedrag. 

2. Voor schade die tijdens het hijsen ontstaat aan het vaartuig of aan 
apparatuur, die op het vaartuig is gemonteerd, is verhuurder niet 
aansprakelijk. 

3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld 
gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan roerende of 
onroerende zaken, aan goederen of aan personen, een en ander ten gevolge 
van of in de ruimste zin verband houdende met de door verhuurder verrichte 
diensten. 

4. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de uitkering die plaatsvindt 
onder de verzekering van verhuurder tegen aansprakelijkheid, vermeerderd 
met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnd eigen risico. 

5. De in dit artikel bedoelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet 
indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van verhuurder. 

6. De ligplaatshouder en passant is jegens de verhuurder aansprakelijk voor 
schade die wordt veroorzaakt door nalatigheid die is toe te rekenen aan 
hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden dan wel aan door de 
ligplaatshouder of passant genodigde.    

 
Artikel 7 
 
1. Een schriftelijk exemplaar van onderhavig havenreglement is voor een ieder 

bij de Havenmeester te verkrijgen. Tevens is het havenreglement op diverse 
plaatsen op het haventerrein opgehangen.  

2. Dit havenreglement is van toepassing voor de stichting Stichting Jachthaven 
Hoorn, gelegen aan het Visserseiland 221 te Hoorn.  

 
 


