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Inleiding; 
Het havenreglement samen met het huishoudelijk reglement, het reglement 
voor het clubhuis aangevuld met de AVG- alsmede de camera beveiliging 
verklaring vormen tezamen met de statuten het door de algemene vergadering 
aangenomen en vastgestelde leidraad van de vereniging. Wijziging(en) van dit 
havenreglement kunnen uitsluitend worden toegepast door het volgen / 
nakomen van de in de statuten vastgestelde bepalingen. Bepalingen in dit 
reglement, die strijdig zijn met de wet of de statuten, zijn niet bindend. 

 
 
Artikel 1; 
Haven regels 
1. Gebruiker van de haven; 

Dit reglement geldt voor alle gebruikers en gasten van de haven alsmede het 
haventerrein van watersportvereniging de Eemkruisers. Het bevat de 
gedragsregels, ontleend aan de statuten, het haven reglement alsmede het 
huishoudelijk reglement van de Vereniging, nader uitgewerkt en toegelicht.  

 
2. Algemene verantwoordelijkheid leden en bestuur; 

De verantwoordelijkheid voor de haven, gebouwen en terreinen berust bij het, 
door de ledenvergadering aangewezen bestuur. De havenmeester, welke 
zitting heeft in het bestuur is belast met de dagelijkse werkzaamheden en het 
toezicht op de haven en het haventerrein. De havenmeester geeft leiding aan, 
indien aanwezig, de havencommissie. De havenmeester roept de 
havencommissie (mits aanwezig) met regelmaat bijeen. Tevens is het bestuur 
verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van een begroting welke alle 
zaken omvat die noodzakelijk zijn voor het in stand houden van alle denkbare 
zaken welk de haven jaarlijks nodig heeft. Alle gebruikers zijn verplicht om de 
goede gang van zaken in de jachthaven te bevorderen. Men dient verzoeken 
gedaan door de havenmeester, of een van zijn assistenten dan wel 
bestuursleden op te volgen,  
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3. Algemene gedragingen; 
In de haven, en op de bijbehorende terreinen dient men orde en rust te 
betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door 
ongewenst gedrag aanstoot geeft of overlast bezorgt aan de overige 
gebruikers. De gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 
gedragingen van zijn gezinsleden en gasten. De persoon die zich niet houdt aan 
dit havenreglement kan, onverminderd de bepalingen daarover in de statuten 
en het huishoudelijk reglement, voor een door het bestuur te bepalen periode 
de toegang tot de haven worden ontzegd, alsmede geschorst worden uit het 
lidmaatschap.  

 

4. Algemene aanwijzingen; 
Op en rond het haventerrein zijn borden geplaatst met aanwijzingen. Alle 
havengebruikers worden geacht deze aanwijzingen op te volgen. 
De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is altijd verplicht bij het aan- of 
afmeren van een ligplaats, de eventuele noodzakelijke aanwijzingen van de 
havenmeester op te volgen. 

 

5. Varen in de haven; 
De maximale snelheid in de haven is 5 km per uur. Het veroorzaken van 
hinderlijke golven is niet toegestaan.  

 

6. Indien een vaartuig door een lid uitgeleend wordt aan derden niet zijnde een 
verenigingslid of lid van het gezin, is het betreffend lid gehouden het vaartuig 
zelf buiten de haven te varen. 

 

7. Gebruik van motoren in de haven; 
Alleen bij vertrek of bij binnenkomst mogen scheepsmotoren draaien. 
Vastliggende schepen mogen hun schroeven niet draaiende hebben. 

 

8. Zwemmen en vissen; 
Zwemmen in de haven is verboden. Het vissen in de haven en op het 
haventerrein is zonder toestemming van de havenmeester niet toegestaan.  
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9. Geluidshinder; 

Het veroorzaken van geluidsoverlast is niet toegestaan. Dit betekent 
bijvoorbeeld: 
 radio’s en ander geluidsapparatuur zijn slechts aan boord te gebruiken en  

dienen zodanig te zijn afgesteld dat ze buiten het eigen vaartuig niet 
hinderlijk hoorbaar zijn;  

 elektrische en mechanische werktuigen mogen geen overlast veroorzaken;  
 het slaan van vallen tegen masten dient te worden voorkomen;  
 aggregaten mogen worden gebruikt mits geen lawaaioverlast wordt 

veroorzaakt 
 
10. Gebruik van groenstroken, steigers; 

Zonder toestemming van het bestuur of van de havenmeester is het 
aanbrengen van naamborden, reclamevoorwerpen, vlaggen, tenten en 
drooglijnen op het haventerrein verboden. Dit geldt ook voor het plaatsen van 
bootjes, kisten, trappen, tapijt en dergelijke op steigers en groenstroken en 
schotelantennes op meerpalen. Meubilair of fietsen, en dergelijke mogen niet 
op de groenstrook worden achtergelaten. Ieder is verplicht de aan de boot 
grenzende walstrook en/of steiger schoon en onkruidvrij (dit zonder gebruik te 
maken van giftige stoffen) te houden. 

 
11. Huisdieren; 

Aangelijnde huisdieren worden op het terrein toegestaan, dit zonder hinderlijk 
blaffen. Huisdieren dienen buiten het haventerrein te worden uitgelaten. 
Eventuele uitwerpselen van huisdieren op het haventerrein dienen door de 
begeleider van het dier zonder uitstel onmiddellijk te worden verwijderd.  

 
12. Gebruik lage wal; 

De lage wal wordt uitsluitend gebruikt door leden na toestemming van de 
havenmeester voor kleine werkzaamheden in hun vaartuig. Schilder, schuur, 
slijp en las werkzaamheden dienen uitsluitend uitgevoerd te worden op de 
helling in de hellingtent of op de winterwal.  



Haven en terrein reglement 
Amersfoortse watersportvereniging 

“De Eemkruisers” 
 

Pagina 5 van 15 07-10-2021 V.3.0 
 

Artikel 2; 
Veiligheid in de haven 
1. In geval van calamiteiten dient men te handelen volgens het calamiteiten plan 

van de vereniging zoals aangegeven op het mededelingen bord. 
2. Op het haventerrein is een EHBO-verbandtrommel alsmede een defibrillator 

aanwezig. Deze zijn geplaats in het praathuis welke geplaats is voor de ingang 
van het clubhuis. Informatie over huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, 
alsmede andere belangrijke telefoonnummers en de brandblus apparaten e.d. 
is te vinden op het mededelingenbord op het haventerrein en op de website. 

3. Bij calamiteiten volg het ontruimingsplan welke eveneens op het 
mededelingenbord is te lezen maar ook is opgenomen in het calamiteiten plan 
van het reglementen boekje. 

4. Bij een bootbrand dient direct het alarm nummer 112 gebeld te worden. 
5. Het is verboden op het haventerrein open vuren te hebben behalve op de 

daartoe aangewezen plaats met inachtneming van de aanwezigheid van brand- 
bestrijdingsmiddelen. In geval van brand dient men onmiddellijk het 
alarmnummer 112 te bellen. 

6. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is verplicht er zorg voor te 
dragen dat er aan boord tenminste één goedgekeurde en gebruiksklare 
brandblusser aanwezig is met een minimale inhoud van 2 kilogram. Deze 
blusser dient in goede staat te verkeren en goed te werken bij het bestrijden 
van olie- of benzinebrand aan boord. Bij een geconstateerd gebrek hieraan 
volgt schorsing en dient de eigenaar binnen 1 week een goedgekeurde 
brandblusser te tonen. 

7. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig, waarin een gasinstallatie 
aanwezig is, dient er zorg voor te dragen dat deze wordt onderhouden en/of 
wordt gebruikt volgens de geldende (wettelijke) richtlijnen en zich te allen tijde 
in goede staat bevindt. Het staat het bestuur vrij dit steekproefsgewijs te 
(doen) controleren. 

8. De eigenaar of houder van een pleziervaartuig in de haven van de vereniging 

dient er zorg voor te dragen dat deze tenminste WA is verzekerd. Het staat het 

bestuur vrij dit steekproefsgewijs te (doen) controleren. Bij een geconstateerd 

gebrek hieraan volgt schorsing en dient de eigenaar binnen 1 week een polis 

blad te overleggen.  
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9. Bij het clubhuis bevindt zich een plattegrond met vermelding van de diverse 

voorzieningen, vluchtplan met de vluchtwegen alsmede de genummerde 
boxen in de haven. 

 
 
Artikel 3; 
Milieu 
1 Huisvuil en afval; 

Huisvuil van de boten mag door de gebruiker zelf afgevoerd worden naar het 
huisvuildepot van de haven. Huisvuil dient in afgesloten zakken te worden 
aangeboden. Al het overige afval zoals scheepsbetimmeringen en inventaris 
dient men zelf buiten het haventerrein af te voeren of in overleg met de 
havenmeester kan men zelfstandig een grofvuilcontainer huren. Men is 
verplicht alle veroorzaakte rommel onmiddellijk op te ruimen. 
Het is niet toegestaan huisvuil of enig ander afval van buiten de haven in het 
huisvuildepot van de haven te dumpen. Oneigenlijk gebruik wordt bestraft met 
een boete van ten minste 50 euro of een bedrag gelijk aan de meerkosten. 

2 Ongediertebestrijding; 
Men dient geen etensresten in of op de haven achter te laten. Bij signalering 
van ongedierte, zieke of dode dieren die in het water drijven, dient dit gemeld 
te worden aan een bestuurslid. 

3 Milieuverontreiniging; 
Op geen enkele wijze mag het water, de terreinen en gebouwen verontreinigd 
worden door bijvoorbeeld vloeistoffen, zoals maar niet uitsluitend olie en 
bilgewater, afval, etensresten, gebruiksvoorwerpen, papier, plastic, enz. Bij 
verontreiniging dient direct de havenmeester geïnformeerd te worden. 
Goederen mogen niet op de haven of het haventerrein worden achtergelaten. 
Al het afval welke niet op de haven kan worden ingeleverd dient men zelf mee 
te nemen en aan te bieden aan geschikte inleverplaatsen. Op de haven is het 
alleen toegestaan natuurlijke behoeften in de toiletten van het clubhuis te 
doen.  
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4 Chemische toiletten; 

Chemische toiletten mogen uitsluitend worden geleegd in de aanwezige 
stortplaats welke zich bevindt aan de achterzijde van het clubhuis. Het is 
nadrukkelijk verboden mechanische toiletten te legen in de jachthaven of in de 
toiletten van het clubhuis. 

5 Olie en bilgewater; 
Olie en bilgewater mogen niet in het water of op het haventerrein geloosd 
worden. Deze dienen ingeleverd te worden in (maximaal) 20 liter tanks. Bij de 
stadshaven is een pompstation aanwezig waar u uw bilgewater en vuilwater 
uit uw boot kan laten zuigen. 

6 Brandstoffen; 
Brandstofresten dient men mee te nemen en aan te bieden aan geschikte 
inlever plaatsen. 

7 Onderhoudswerkzaamheden aan schepen; 
In de haven mogen geen onderhoudswerkzaamheden of reparaties aan 
schepen worden verricht waarbij hinderlijk geluid of andere vorm van overlast 
of gevaar voor de haven of derden veroorzaakt wordt of kan worden. 
Omvangrijke bouw-, verbouw-, renovatie-, en reparatie-activiteiten aan 
vaartuigen zijn slechts toegestaan op de ter beschikking gestelde plaatsen in 
overleg en met goedkeuring van/door de havenmeester. 

 
 
Artikel 4; 
Inrichting en gebruik van de haven  
 
1 Ligplaatsen; 

 Men dient slechts de ligplaats te gebruiken die op basis van lidmaatschap 
en of passantenbezoek door de havenmeester is toegewezen. 

 Gegevens van de eigenaren van de in de haven liggende passanten dienen 
bekend gemaakt te worden aan de havenmeester. 
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 Een ieder is verantwoordelijk voor het veilig afmeren van zijn 
pleziervaartuig. Onregelmatigheden zullen zo veel mogelijk door de 
havenmeester aan de betrokken eigenaren worden doorgegeven. Indien er 
gevaar of overlast bestaat voor haveninstallaties of derden, is de 
havenmeester gerechtigd op kosten van de eigenaar maatregelen te nemen 
om dit te verhinderen of te beperken. 

 Gebruik van andere dan de overeengekomen ligplaatsen zonder 
toestemming van de havenmeester is verboden. 

 Het mede afmeren van bij- of volgboten in de ligplaats is niet toegestaan. 
Een ligplaats zal uitsluitend door toedoen van de havenmeester worden 
toegewezen. De lengte en breedte van de boot is hiervoor bepalend. 
Hierdoor wordt voorkomen dat (te grote) boten uitsteken of (kleine boten) 
een te grote box innemen. De lengte van de boot moet ten allen tijde 
korter zijn dan de lengte van de box, het uitsteken buiten de box niet is 
toegestaan. Gedurende de periode buiten het vaarseizoen, kan door of 
namens de havenmeester hiervan worden afgeweken. 

 Indien een lid zijn pleziervaartuig verkoopt en vervangt door een ander 
pleziervaartuig welke past in zijn of haar gehuurde box kan de huur van 
bedoelde box door betrokkene worden vervolgt, dit na een akkoord 
verklaring van de havenmeester. Indien het aangekochte pleziervaartuig 
kleiner of groter is dan de bestaande gehuurde box en daarbij niet voldoet 
aan de bedoelde passende box-maat, wordt op basis van beschikbaarheid 
een andere ligplaats toegewezen. 

 Indien er een wachtlijst bestaat, dan geschiedt de toewijzing van een 

andere (passende) of een nieuwe (passende) ligplaats volgens deze lijst. 

 De vereniging hanteert een wachtlijst. Hierop kunnen leden zich laten 

plaatsen, b.v. in geval van een andere boot-, box-, boothuis-wens of 

gewenste trailerplek. 
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 Bij het toewijzen en het aanvaarden van een zo genaamde trailerplaats is 
uitgangspunt, dat de totale lengte van de trailer/boot combinatie niet 
langer is dan 6 meter. Per gehuurde box is het huren van 1 trailerplaats 
mogelijk. Het maximaal aantal trailerplaatsen bedraagt 20. De 
havenmeester kan een lid desgewenst toestaan een bijboot (welke korter 
moet zijn dan 3,5 meter) te stallen op de daarvoor bestemde 
(genummerde) plaats op de wal (botenhuis). 

2 Gebruik van de ligplaatsen; 
 De haven mag niet worden gebruikt als ligplaats voor woonarken of 

bedrijfsvaartuigen, dan wel schepen die qua afmetingen en 
manoeuvreerbaarheid ongeschikt geacht worden om in de haven af te 
meren. 

 Alleen passende boten krijgen plaats in een box. De huidige situatie is een 
uitsterfconstructie. Box 94 zal hierdoor in de toekomst komen te vervallen. 

 Het stallen van lege trailers is op het haventerrein niet toegestaan. 
 Er wordt maximaal één (1) trailerplek per lid vergeven 
 De haven beschikt over 8 overdekte plaatsen voor bijboten (botenhuis) 

waarbij de toewijzing verloopt via de hierboven vernoemde wachtlijst. 
 De vereniging beschikt voor leden over een afsluitbare opslagplaats voor 

buitenboordmotoren. 
 Er mag maximaal één (1) pleziervaartuig in een gehuurde box liggen. 
 De kosten voor het huren van een box worden berekend door het aantal m² 

meters waaruit een box bestaat plus bijkomende kosten. 
 Permanente bewoning van pleziervaartuigen is vooralsnog niet toegestaan. 

Leden van de vereniging met een vaste ligplaats mogen op hun boot 
recreëren. De maximale duur van deze recreatie komt overeen met de door 
de gemeente gestelde eisen zoals vermeld in het bestemmingsplan van “De 
Schans 18” te Amersfoort. 

 Passanten mogen maximaal 3x24 uur gebruik maken van de haven. In 
bijzondere gevallen kan de havenmeester hiertoe een andere verblijfsduur 
met de passant overeenkomen. 
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 Het bestuur kan het recreatieve verblijf op een pleziervaartuig met opgaaf 
van redenen ten allen tijde inkorten en/of voor een periode uitsluiten. 

 De eigenaar of houder van een pleziervaartuig is verplicht, bij afwezigheid 
van zijn of haar pleziervaartuig van meer dan 7 dagen, de datum van 
vertrek en de vermoedelijke datum van terugkomst van zijn/haar 
pleziervaartuig bij de havenmeester te melden. 

 Bij terugkomst op een eerdere datum is het noodzakelijk de havenmeester 
hiervan tenminste 24 uur van te voren op de hoogte te stellen, zodat deze 
in de gelegenheid is de ligplaats vrij te maken. Tijdens de afwezigheid is de 
havenmeester gerechtigd de vrijgekomen ligplaats te benutten voor een 
ander pleziervaartuig al of niet van een lid of van een passant. 

 Elk nieuw lid tevens eigenaar of houder van een pleziervaartuig is verplicht 
de aan hem toegewezen ligplaats in te nemen op de overeengekomen 
datum. Indien de betrokkene om welke reden dan ook daartoe niet in staat 
is, dient hij dit per direct aan het bestuur en of de havenmeester schriftelijk 
mede te delen, waarna de havenmeester in overleg met betrokkene 
eventueel een nieuwe aankomstdatum vast stelt. Indien betrokkene niet of 
niet tijdig mededeling doet dat hij de aan hem toegewezen ligplaats niet op 
voornoemde datum zal benutten, dan wordt het recht gebruik te maken 
van de desbetreffende ligplaats toegewezen aan het lid, dat volgens de 
wachtlijst daarvoor in aanmerking komt. 

 Aan het feit dat een pleziervaartuig van een lid al lange tijd in dezelfde box 
ligt, kan geen enkel recht worden ontleend. 

 Tijdens het vaarseizoen mogen er geen boten op de wal geplaats worden. 
Uitgezonderd zijn de boten op de trailerplaatsen en in het botenhuis. 

3 Aanpassingen ligplaatsen; 
 Voor wijzigingen aan de steigers of ligplaatsen in de ruimste zin van het 

woord moet voorafgaand schriftelijke toestemming van de havenmeester 
worden verkregen. Alle aangebrachte aanpassingen geschieden door en op 
kosten van de aanvrager en gaan daarbij in eigendom over aan de 
vereniging. 
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4 Gebruik waterfietsen; 

 De op de haven aanwezige waterfietsen zijn voor de leden vrij van kosten 
beschikbaar voor gebruik. Na gebruik dienen deze weer op ordentelijke 
wijze worden achtergelaten. 

 
 
Artikel 5; 
Parkeerbeleid haventerrein; 
 
1 Parkeren van alle vervoermiddelen; 

Het parkeren van vervoermiddelen op het haventerrein is alleen op de 
daarvoor bestemde aangewezen parkeerplaatsen. Het laden/lossen mag direct 
voor uw boot met een maximale tijd van 30 minuten. Fietsen, brommers of 
andere kleinere voertuigen dienen op daarvoor bestemde plaatsen te worden 
geplaatst. 

2 Parkeerplaatsen/snelheid; 
Op het haventerrein zijn invaliden parkeerplaatsen aangebracht. Deze plaatsen 
mogen uitsluitend worden gebruikt indien een geldige invaliden parkeerkaart 
zichtbaar in het voertuig is aangebracht. De maximumsnelheid op het terrein 
bedraagt 5 Km/h. Parkeren is uitsluitend toegestaan op de daartoe bestemde 
plaatsen. 

 
 
Artikel 6; 
Voorzieningen 
1 Drinkwater  

 Voor het watergebruik gelden de volgende regels: Voor het vullen van uw 
watertank dient u gebruik te maken van een in uw bezit zijnde waterslang. 
Na gebruik moet de slang afgekoppeld en opgeruimd worden.  
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 Het is verboden om, buiten de hellingtent, in de haven een 
hogedrukreiniger te gebruiken voor het wassen van vaartuigen en/of 
anderzijds. Dit ter voorkoming van enig overlast voor de overige leden of 
gebruikers van de haven. 

2 Gebruik elektriciteit op de boot. 
Voor het gebruik van de elektrische aansluitpunten gelden de volgende 
regels: 

 voor het gebruik van maximaal één aansluiting moet deugdelijk 
ononderbroken materiaal worden gebruikt. 

 Afname van elektriciteit van de vereniging dient uitsluitend via de 

aanwezige contactdozen op de steiger en op de wal te geschieden. 

 Het is niet toegestaan elektriciteit af te nemen/te gebruiken voor 
verwarming en koeling (airconditioning) doeleinden. Het aangeboden 
vermogen bedraagt 1380Watt. (230Volt en 6 Ampère) 

3 Gebruik bagagekar midden steiger 
 Na het gebruik van de bagage kar dient deze worden neergezet op de 

daartoe gemarkeerde plaats voor de midden steiger 
4 Winterstalling en hellingen 

 Leden kunnen kortstondig, een halve week of maximaal één week gebruik 
maken van de helling voor werkzaamheden aan hun pleziervaartuig. Dit na 
overleg en toestemming van de hellingmeester en de gebruiker dient het 
daarvoor verschuldigde bedrag vooraf aan de hellingmeester te hebben 
voldaan. 

 Voor het reinigen van het pleziervaartuig op de helling is een 
hogedrukreiniger beschikbaar. 

 De helling mag uitsluitend voor boten van leden worden gebruikt, tenzij 

naar het oordeel van de hellingmeester er sprake is van een noodsituatie. 

Het gebruik van de helling is toegestaan tot een gewicht van 10.000 kilo en 

een maximale breedte van 3.75 meter. Bij twijfel over maat en of gewicht 

wordt een vaartuig niet geheld.  
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 Ligplaatshouders hebben op het gebruik van de helling voorrang op niet 
ligplaatshouders. 

 Het bestuur kan leden toestaan hun pleziervaartuig op de wal te stallen en 

te onderhouden gedurende door het bestuur vastgestelde periode 

(winterstalling). Aanvragen hiertoe geschieden door middel van het 

ingevulde en ondertekende “winterstallingsformulier” via de 

havenmeester. De indeling van de plaatsen voor de winterstalling geschiedt 

door de havenmeester. Het betreffend lid ontvangt van de havenmeester 

richtlijnen waaraan men moet voldoen om verontreiniging, schade, en/of 

vervuilen van grond en van ander boten te voorkomen. Voor eventueel 

aangebrachte verontreiniging, schade en/of vervuiling door deze 

werkzaamheden zal het betreffend lid door het bestuur aansprakelijk 

worden gesteld. 

 De hijskraan wordt gehuurd door de vereniging en bediend door personeel 
van het kraanbedrijf. De eigenaar of houder van het pleziervaartuig is ten 
allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk het pleziervaartuig in 
deugdelijke staat en geschikt voor het hijsen aan te bieden. Hijsen is 
mogelijk voor boten met een massa van maximaal 10.000kg 

 De vereniging stelt geen hulpmiddelen en/of hulpmaterialen te beschikking 
voor het stallen van de pleziervaartuigen op de wal. 

 Las-, slijp-, en schuurwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd, 
zonder dat andere daarvan last en of hinder ondervinden. 

 Vier weken voor het te water laten van de boten mogen er geen las en slijp 
werkzaamheden plaatsvinden. Voor eventuele wijzigingen zal het bestuur 
de leden informeren middels het mededelingen bord. 

 Hulpmiddelen, zoals trailers en (trek)voertuigen en hulpmaterialen zoals 
bokken, stophout en steunen dienen van deugdelijke kwaliteit te zijn en 
door het lid zelf te worden verzorgd. Na gebruik moeten alle hulpmiddelen 
direct worden verwijderd en/of te worden opgeruimd. 
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5 Clubhuis; 

Het clubhuis is voorzien van kantine, toilet en douche gelegenheid alsmede 
een was- en droogmachine Het clubhuis bevindt zich vooraan het haventerrein 
en is beschikbaar voor alle havengebruikers. Was en droogmachine zijn tegen 
kleine vergoeding te gebruiken. 

6 Aansprakelijkheid; 
 Een ieder is aansprakelijk voor eigen vaartuig en verblijf in de haven. Men is 

zelf aansprakelijk voor schaden toegebracht aan vaar- voertuigen of 
goederen in de haven en het haventerrein of aan derden in de haven. 
Indien voorkomend geval dient deze schade direct aan de havenmeester 
gemeld te worden. 

 De vereniging aanvaardt op generlei wijze enige vorm van aansprakelijkheid 
ten aanzien van schaden, toegebracht door of aan vaar- en voertuigen 
en/of goederen, welke in de haven op het haventerrein aanwezig zijn en 
welke niet in eigendom van de vereniging zijn. De aansprakelijkheid blijft 
berusten bij de eigenaar van het goed en/of de veroorzaker van de schade. 

 Bij noodsituaties dienen de eigenaren van het desbetreffende pleziertuig 
gebeld te worden. Van booteigenaren wordt verwacht dat zij hun boot 
regelmatig controleren.  

7 Tarieven lijst 
 De kosten voor het huren van een ligplaats in een passende box, alsmede 

alle bijkomende kosten worden jaarlijks op voordracht van het bestuur 
door de leden tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

 Een overzicht van alle voortkomende en gepaard gaande kosten welke 
verband houden met het huren van; 
o een passende box, 
o het gebruiken van het haventerrein voor een winterwal en of, 
o winter box voor leden en niet ligplaatshouders, 
o trailers op de wal, 
o bijboten op de wal, 
o motoropslag,  
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o douche, 
o droog- en wasmachine. 

8 De kosten aangaande; 

o verzekeringen, 

o milieu heffingen, 

o helling gebruik, 

o afname van water alsmede elektriciteit, worden jaarlijks vastgesteld 

tijdens de algemene ledenvergadering dit op voordracht van het 

bestuur. 

 Na een akkoord zal de tarievenlijst per omgaande worden aangepast en 

kenbaar gemaakt in het verslag (notulen) van de algemene 

ledenvergadering. 

 De ingangsdatum van de (aangepaste/gewijzigde) gaat in op de eerste dag 

van een nieuwe verenigingsjaar. Tevens zal de tarievenlijst zichtbaar op het 

mededelingenbord wordt opgehangen. 

 

Artikel 7; 
Slotbepaling; 

 Gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, 
beslist het bestuur en legt daarover verantwoording af aan de algemene 
ledenvergadering 

 Eventuele vragen, suggesties en/of klachten kunnen, wel of niet schriftelijk 
aan de havenmeester kenbaar worden gemaakt. Tevens kunnen de leden 
gebruik maken van de postbox welke aanwezig is in het clubhuis van de 
vereniging. Deze worden in de eerstkomende bestuursvergadering 
behandeld. Indien nodig zal het bestuur de indiener uitnodigen om het 
gestelde mondeling toe te lichten. Het resultaat daarvan wordt schriftelijk 
door het secretariaat aan betrokkene verzonden. 
 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de ledenvergadering gehouden te 

Amersfoort op 07-10-2021  


