Havenreglement Raerder Haven
1. Artikel 1.
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

De havencommissie (Onderdeel van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Raerd) wijst een
ligplaats toe aan de ligplaatshouder die het voorgaande jaar een ligplaats heeft gehuurd,
die alsmede aan zijn betalingsverplichtingen en aan de bepalingen hierna in het reglement
genoemd, heeft voldaan.
Voorafgaande aan de jaarlijkse toewijzing wordt de ligplaatshouder gevraagd om de bij de
havencommissie bekende naam-, adres- en boorgegevens te controleren dan wel
correctie door te geven.
Indien er ligplaatsen vrij zijn, wijst de havencommissie een ligplaats toe aan de hand van
de wachtlijst.
Plaatsing op de wachtlijst is mogelijk voor inwoners van Raerd.
De volgorde wordt voorts bepaald door volgorde van aanmelding en de lengte-en
breedtemaat van het te plaatsen pleziervaartuig (de breedte van de beschikbare ligplaats
is medebepalend voor de mogelijkheid van toewijzing).
Indien het voor de indeling van de ligplaatsen gunstiger uitkomt, kan de havencommissie
te allen tijde een andere ligplaats toewijzen.
De toewijzing van een ligplaats geschiedt telkens voor de tijdsduur van 1 jaar: van 1 april
tot en met 31 maart van het volgende jaar.

2. Artikel 2.
2.1
2.2
2.3

Toewijzing ligplaats

Opzegging

Opzegging door de ligplaatshouder geschiedt schriftelijk bij de penningmeester van
Plaatselijk Belang Raerd, gelet op artikel 1 lid 6, voor 1 januari.
Tussentijdse opzegging is mogelijk, maar er vindt geen restitutie van het liggeld plaats.
In geval van overlijden van de ligplaatshouder wordt de overeenkomst voor het lopende
jaar op dezelfde wijze met de erfgenamen voortgezet, mits het pleziervaartuig van de
ligplaatshouder is toebedeeld aan de partner of één van de eigen kinderen, die inwoner is
van Raerd.
Indien de erfgenaam dit wenst, kan in het daarop volgende jaar een nieuwe
ligplaatsovereenkomst met de erfgenaam worden gesloten.
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2.4

De havencommissie kan het recht op een ligplaats opzeggen indien niet aan de
betalingsverplichtingen is voldaan, waarbij de betalingsplicht niet vervalt. Opzegging door
de havencommissie is tevens mogelijk indien niet aan de overige voorwaarden, gesteld in
dit reglement, wordt voldaan.

3. Artikel 3.
3.1

3.2

3.3

3.4

Het bestuur van Plaatselijk Belang stelt jaarlijks het liggeld vast. Het liggeld van het
komende jaar wordt door het bestuur bekendgemaakt in de jaarlijkse algemene
ledenvergadering van Plaatselijk Belang. De leden moeten akkoord gaan met de hoogte
van de liggelden.
Het liggeld van de ligplaats wordt berekend aan de hand van de lengte vermenigvuldigd
met de grootste breedte van het pleziervaartuig vermeerderd met een voor iedere
ligplaats gelijk bedrag.
Het liggeld is verschuldigd vanaf 1 april en is altijd voor de duur van 1 jaar. Het
verschuldigde bedrag dient telkens bij vooruitbetaling te worden voldaan aan de
penningmeester van het bestuur, bij voorkeur door het machtigen van de vereniging om
één keer per jaar het huurbedrag automatisch te innen.
Het liggeld dient voor 1 mei te zijn betaald. Indien de ligplaatshouder in gebreke blijft is de
havencommissie gerechtigd de ligplaats toe te wijzen aan de eerstvolgende
Belanghebbende op de wachtlijst.

4. Artikel 4.
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Tariefstelling

Voorwaarden voor het gebruik van de ligplaats

De ligplaatsovereenkomst. De ligplaatshouder ontvangt voor aanvang van de eerste
huurperiode een ligplaatsovereenkomst die door de ligplaatshouder en een aangewezen
commissielid worden ondertekend. De ligplaatsovereenkomst bevat de gegevens van de
ligplaatshouder en een exemplaar van het havenreglement, de gegevens van het
pleziervaartuig en verwijzing naar dit reglement. Als de gegevens van de ligplaatshouder
en/of het pleziervaartuig wijzigen, wordt met inachtneming van dit reglement, een
nieuwe ligplaatsovereenkomst getekend.
De ligplaatshouder is verplicht wijzigingen van de in de ligplaatsovereenkomst vermelde
gegevens zo spoedig mogelijk aan de havencommissie te melden.
De ligplaatshouder heeft gedurende het overeengekomen jaar recht op de aan hem/haar
toegewezen ligplaats en conformeert zich aan het reglement.
De ligplaatshouder houdt rekening met de belangen van de dorpshaven en de andere
ligplaatshouders.
De ligplaatshouder is in relatie tot het gebruik van de haven en het haventerrein
gehouden de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.
Indien de ligplaatshouder zich niet houdt aan het gestelde onder artikel 4 lid 3, 4 en 5, dan
is de havencommissie gerechtigd, met voorbij gaan aan de rechten van de
ligplaatshouder, handelend op te treden.
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4.7

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Indien een ligplaatshouder zijn ligplaats gedurende het tijdvak van 1 seizoen ongebruikt
laat, is de havencommissie gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Met de term
ongebruikt wordt bedoeld: het niet hebben liggen van een vaarklaar pleziervaartuig.
Indien een ligplaatshouder zijn ligplaats gedurende 1 seizoen niet zal gebruiken, is de
ligplaatshouder verplicht dit te melden aan de havenmeester.
Het in gebruik geven van de ligplaats door de ligplaatshouder aan en ander is niet
toegestaan.
Bij het incidenteel in bruikleen afstaan van het pleziervaartuig aan een derde blijft de
ligplaatshouder verantwoordelijk voor het gestelde in dit reglement.
Verhuur van de ligplaats aan een derde (onderverhuur) is niet toegestaan.
Indien de ligplaatshouder in gebreke blijft met het verwijderen van zijn pleziervaartuig, na
beëindiging van de ligplaatsovereenkomst, dan kan de havencommissie dit pleziervaartuig
voor rekening van de eigenaar laten verwijderen en /of ter vernietiging af laten voeren.

5. Artikel 5.
5.1
5.2
5.3

5.4

Het bestuur van Plaatselijk Belang draagt zorg voor het beheer en het onderhoud van de
dorpshaven. (Het omliggende terrein is eigendom van de gemeente).
Het bestuur draagt zorg voor de benodigde communicatie met de ligplaatshouders,
waaronder het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst.
De overige rechten en plichten van het bestuur zijn opgenomen in de statuten van de
vereniging voor Plaatselijk Belang Raerd. En in de overige artikelen van dit reglement.
Een exemplaar van de statuten is verkrijgbaar bij het bestuur.
De havencommissie zorgt voor de aanwezigheid van een reddingsmiddel ten behoeve van
het redden van een drenkeling in de haven.

6. Artikel 6.
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

De inspanningsverplichting van het bestuur

Regels van veiligheid, orde en netheid

De ligplaatshouder is aansprakelijk voor de gedragingen van zijn gezelschap op het
haventerrein en/of op zijn pleziervaartuig liggend of varend in de haven.
Ter voorkoming van brandgevaar is de ligplaatshouder verplicht de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen.
Het betreden van de haven alsmede het gebruik van de haven geschiedt volledig op eigen
risico. Het bestuur acht zich niet aansprakelijk voor enige ondervonden schade.
Het is niet is toegestaan wat dan ook te deponeren of achter te laten in de haven of op
het haventerrein buiten de daarvoor bestemde afvalbak. Specifiek ten aanzien van het
gebruik of onderhoud van het pleziervaartuig geldt dit verbod voor: de vervuiling van de
haven en het haventerrein met oliën, vetten, chemicaliën, schuur- en verfresten, het
onderwatercloset gebruiken en het lozen van bilgewater. Een uit milieuverontreiniging
voortvloeiende schade zal op de ligplaatshouder worden verhaald.
Het pleziervaartuig moet zodanig worden vastgelegd dat aan boten van medegebruikers,
beschoeiing, steigers en palen geen last of schade wordt veroorzaakt.
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6.6

6.7
6.8

6.9
6.10
6.11

6.12

6.13
6.14
6.15

Zonder toestemming van de havenmeester/bestuur mag aan of op de beschoeiing, de
steigers, de palen of de opstallen van de haven niet worden gezaagd, getimmerd of
nagelvast worden aangebracht of gewijzigd.
Het is niet toegestaan andermans pleziervaartuig te verhalen of te betreden, tenzij
hierdoor schade aan zijn of andermans pleziervaartuig kan worden voorkomen.
Indien het pleziervaartuig wordt afgedekt, moet dit gebeuren met een daarvoor geschikt
materiaal dat deugdelijk aan het pleziervaartuig wordt bevestigd om wegwaaien te
voorkomen.
Het nodeloos laten werken van de scheepsschroef op de ligplaats dient te worden
vermeden.
In de haven geldt een maximum vaarsnelheid van 5 km per uur.
Stalling op het terrein is niet toegestaan. Een al dan niet lege trailer of aanhanger mag
niet langer dan drie dagen gestald worden op het parkeerterrein. Het is verboden te
kamperen op het terrein van de haven.
Fietsen en bromfietsen dienen op zo danige wijze te worden gestald, dat een vrije
doorgang over de loop/en tegelpaden alsmede de steigers naar de boten wordt
gewaarborgd.
Het is niet toegestaan om met fietsen/bromfietsen op het haventerrein te rijden.
Bij constatering van onregelmatigheden wordt de ligplaatshouder verzocht dit zo snel
mogelijk door te geven aan de havenmeester.
De ligplaatshouder mag geen geluidsoverlast veroorzaken.

7. Artikel 7.
7.1
7.2

8.

Hij/zij die schade toebrengt aan eigendommen van de haven of andere ligplaatsen is
verplicht dit te melden bij de havenmeester en deze schade binnen 2 weken te herstellen.
Indien de veroorzaker of de verantwoordelijke ligplaatshouder in gebreke is gebleven de
schade te herstellen, wordt de schade op kosten van de betreffende ligplaatshouder door
toedoen van de havencommissie hersteld.

Artikel 8.
8.1

9.2

Passanten

De buitenzijde van de haven is bedoeld voor passanten, deze mogen maximaal 3 nachten
per maand aan leggen aan de buitenzijde. Zij zijn daar geen liggeld voor verschuldigd.

9. Artikel 9.
9.1

Schade

Algemeen

Daar waar dit reglement niet in voorziet is het bestuur van Plaatselijk Belang Raerd
verantwoordelijk voor de besluitvorming.
Als een ligplaatshouder een geschil heeft met de havencommissie over het reglement dan
wordt dit voorgelegd aan het bestuur van Plaatselijk Belang.
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