Havenreglement
N.B. Dit is een verkorte versie met de artikelen die voor Passanten van belang zijn.
Artikel 2
De haven is uitsluitend toegankelijk voor jachten; beroeps- of andere vaartuigen kunnen slechts
toegang tot de haven verkrijgen na toestemming van de havencommissaris.
Artikel 4

a.
b.

De havenmeester is belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse gang van zaken in de
haven.
Hij wijst de passanten hun ligplaats en int de daarvoor geldende vergoeding. Hij registreert de
binnengekomen passanten en de geïnde liggelden.
Hij is belast met de uitvoering van het havenreglement en is hiervoor verantwoording schuldig aan het
bestuur van de Watersportvereniging Zierikzee, onverminderd zijn verantwoordelijkheid tegenover B
& W van de gemeente Schouwen-Duiveland. Hij houdt hiervoor een journaal bij waarin alle bijzondere
gebeurtenissen worden genoteerd.

Artikel 13
Slechts jachten die naar het oordeel van het bestuur in goede staat van onderhoud zijn, kunnen in de
haven worden toegelaten.
Artikel 15
De schipper die als passant de haven bezoekt, dient zich onmiddellijk bij aankomst bij de
havenmeester te melden. Door het afmeren van zijn jacht in de jachthaven onderwerpt hij zich aan de
bepalingen in dit havenreglement.
Artikel 16
De vereniging is niet aansprakelijk voor een schade, hoe dan ook ontstaan, of voor diefstal van welk
eigendom van de leden ook. Iedere eigenaar is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig
veroorzaakte schade aan de jachthaven, zoals omschreven in art. 1, of aan eigendommen van leden.
Hij is verplicht tenminste een W.A.-verzekering af te sluiten om het bedoelde risico te dekken. Hij
dient zijn desbetreffende polis te kunnen tonen.
Artikel 17
Wanneer een jacht schade heeft veroorzaakt aan een ander vaartuig of enig havenwerk, moet de
schipper, voor hij zijn reis vervolgt, hiervan ten spoedigste kennis geven of opgave doen aan de
schipper van het beschadigde vaartuig en aan de havencommissaris en havenmeester, of aan een
politieambtenaar, onder opgave van zijn naam en adres.
Artikel 18
Iedere schipper is verplicht zorg te dragen dat zijn jacht deugdelijk ligt afgemeerd.
Elk jacht hoort met de nodige stootwillen te zijn uitgerust. Deze behoren in goede staat te zijn en van
juiste afmeting. Wordt hieraan, naar het inzicht van de havenmeester, niet voldaan, dan heeft deze
het recht hierin te voorzien of te laten voorzien op kosten van de betrokken eigenaar.
Artikel 19
Aan boord van elk jacht dient een voor dat jacht goedgekeurde brandblusser aanwezig te zijn.
Artikel 20
De schipper van een jacht is verplicht ervoor te zorgen dat zijn vaartuig niet lekt. Bij buitengewone
lekkage kan de havencommissaris in spoedeisende gevallen en in overleg met de havenmeester,
wanneer de schipper in gebreke blijft, deze op kosten van de schipper laten herstellen.

Artikel 22
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Het is verboden:
in de haven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk geluid of andere overlast
wordt veroorzaakt;
huisdieren los te laten lopen op steigers of terreinen;
drinkwater te verspillen;
constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties;
in de haven met zeiljachten welke voorzien zijn van een motor te zeilen en al zeilende in en uit te
varen;
geluidsoverlast te veroorzaken, bij voorbeeld door vallen te laten klapperen, muziek te maken of
aggregaten te laten draaien;
het water te verontreinigen.

Artikel 23
Het aanbrengen of voeren van reclame is zonder toestemming van de havencommissaris verboden.
Artikel 24
a.
b.
c.

Het is verboden:
met een vaartuig ligplaats in te nemen tot het uitoefenen van een bedrijf, het drijven van handel, het
verlenen van huisvesting of woongelegenheid;
in de haven een vaartuig te slopen;
in de haven wrakken van vaartuigen te hebben.

Artikel 27
Schippers zijn verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.

