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Reglement passanten W.S.V. 'De Hitsert“
Dit passanten/havenreglement geldt voor het gehele haventerrein bestaande uit de haven,
omliggende parkeerterrein en bijbehorend clubgebouw. Ieder die als gast onze haven of het terrein bezoekt, wordt
verzocht zich bij de havenmeester of diens vervanger te melden. Indien deze niet aanwezig is komt deze op een later
tijdstip bij U langs. Iedereen die zich op het haventerrein bevindt, wordt verzocht de aanwijzingen van de havenmeester
of diens vervanger op te volgen. Om U een plezierig verblijf in onze haven te kunnen laten genieten bent u gehouden op
het haventerrein orde, rust en zindelijkheid te betrachten en de veiligheids- en milieuregels in acht te nemen.
Op het haventerrein is het niet toegestaan:









Hinderlijk lawaai te maken (uitzondering hierop is het veroorzaken van geluid als gevolg van bijeenkomsten of
feesten, waarvoor toestemming is verleend door havenmeester of diens vervanger en/of het bestuur, waarbij
rekening word gehouden met algemeen aanvaarde normen.
Met afvalstoffen (zoals onderwater toilet, afwaswater), olie, vet, lenswater, huishoudelijk afval etc. het water
en/of haventerrein te verontreinigen.
Stoffen als hierboven beschreven elders te deponeren dan op de daarvoor bestemde plaats. Een ieder dient
chemische afvalstoffen zelf op een goede en milieu vriendelijke wijze af te voeren of op te slaan.
Honden los te laten lopen.
Behoudens met toestemming van de havenmeester of diens vervanger motoren anders te laten draaien dan om
het vaartuig of voertuig te verplaatsen.
Behoudens met toestemming van de havenmeester of diens vervanger een andere ligplaats/staplaats in te
nemen dan aangewezen.
Behoudens met toestemming van de havenmeester of diens vervanger op het haventerrein open vuur
(waaronder barbecueën) te gebruiken.

Iedere passant wordt verzocht met de volgende regels rekening te houden:















Het afmeren aan de kade dient te gebeuren met de boeg naar het vaarwater. Campers volgens aanwijzing van
de havenmeester op hun staplaats.
Een ieder wordt verzocht zijn/haar vaartuig deugdelijk met voldoende en stevige landvasten af te meren en
dient bij voorkeur aan beide zijden voorzien te zijn van minimaal twee deugdelijke willen.
Een ieder wordt verzocht ten allen tijde toe te staan, dat een ander vaartuig langszij zijn/haar vaartuig afmeert.
Om schade aan het schip en de havenconstructie te voorkomen , wordt een ieder verzocht in de boxen zijn/haar
vaartuig met de kop naar de wal toe af te meren (behoudens bijzondere omstandigheden).
Het is niet toegestaan met draaiende schroef in de box te liggen, behalve bij in en uit varen van de box.
Om iedereen van een goede nachtrust te kunnen laten genieten, wordt u verzocht om te voorkomen, dat vallen
hoorbaar tegen de mast slaan.
Behoudens bijzondere omstandigheden is ieder zeilvaartuig, welke voorzien is van een motor, verplicht met
gestreken zeilen de haven in of uit te varen.
De maximale snelheid tijdens in- en uitvaren van de haven is 5 km/uur.
Onze haven is voorzien van een inrichting die geschikt is voor het lozen van cassette-toiletten, gelieve hiervan
gebruik te maken en uw afvalstoffen niet in een normaal toilet te deponeren.
Onze haven is niet voorzien van een inrichting geschikt voor afgifte van bilgewater. Dit mag dus niet worden
geloosd
Drinkwater is kostbaar en dient op verantwoorde wijze te worden gebruikt.
Als bij het overtreden van bovengenoemde regels schade wordt veroorzaakt aan vaartuigen, haven(terrein)
en/of aan het milieu in de haven, wordt deze hersteld op kosten van de overtreder/-ster. Ook worden eventuele
boetes bij milieuverontreiniging op de overtreder/-ster verhaald.
Bij het herhaaldelijk en moedwillig overtreden van de regels heeft de havenmeester of diens vervanger het
recht de betreffende gast/gasten de toegang tot de haven/het terrein te ontzeggen.

