HAVENREGLEMENT JACHTHAVEN NOORDSCHANS

1.

Een ieder die zich in het water, op de terreinen of in de gebouwen van Jachthaven
Noordschans bevindt, dient de aanwijzingen van de havenexploitant of diens gemachtigden
op te volgen.

2.

Men is gehouden in de haven, op de bijbehorende terreinen en in de zich aldaar bevindende
gebouwen 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:
a. hinderlijk lawaai te maken, (bij dit verbod wordt niet gedoeld op het veroorzaken
van geluid als gevolg van met toestemming van de havenexploitant of havenmeester
gehouden bijeenkomsten);
b. met afvalstoffen, olie, lenswater e.d. het havencomplex te verontreinigen;
c. honden los te laten lopen;
d. motoren anders te laten draaien dan om - het schip te verplaatsen,
- onderhoud of reparatie te verrichten;
e. elders ligplaats te nemen dan is aangewezen;
f. met gehesen zeilen of met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de
haven te varen;
g. het schip niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten;
h. op het haventerrein open vuur te gebruiken of te koken;
i. eigendommen buiten het schip onbeheerd te laten;
j. drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van vaartuigen en auto’s;
k. het gebruik van de scheepshoorn tenzij er gevraag dreigt;
l. omroep- en muziekinstallatie (inclusief de radio’s van de vrachtauto’s die goederen
komen laden en/of lossen, radio’s en marifoons aan boord van vaartuigen en radio’s in
personenauto’s van bezoekers van de jachthaven) zodanig af te stellen dat deze buiten
de inrichting waarneembaar zijn;
m. afvalstoffen te verbranden of te storten;

3.

Afvalstoffen dient men, afhankelijk van de aard, te deponeren in de daarvoor bestemde
aanwezige voorzieningen.

4.

Dekzeilen en andere uitrustingsstukken dienen zodanig te worden achtergelaten dat anderen
daar geen last van ondervinden.
De steigers dienen vrij te blijven van obstakels.

5.

Behoudens voor werkzaamheden die het dagelijks onderhoud betreffen is voor het verrichten
of doen verrichten van werkzaamheden aan motoren of schepen, in het water, op de terreinen
of in de gebouwen van Jachthaven Noordschans, steeds de
uitdrukkelijke toestemming van de exploitant vereist.

6.

Het is te allen tijde verboden, in het water, op de terreinen of in de gebouwen van Jachthaven
Noordschans, werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten aan
motoren of schepen, wanneer daarbij temperaturen optreden waardoor benzine- of oliebrand
kan ontstaan of ontploffingen of brand van butagas of dergelijke installaties kan worden
veroorzaakt.

7.

Aan derden worden geen schepen, toebehoren, inventarisstukken en andere eigendommen
afgegeven zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar.

8.

Indien de huurder van een ligplaats zijn schip en toebehoren aan derden in gebruik wil
geven, dient hij persoonlijk de exploitant of diens gemachtigden daarvan schriftelijk, of op
een andere door de exploitant aanvaarde wijze, in kennis te stellen.

9.

Parkeerders dienen de aanwijzingen van de exploitant of diens gemachtigden op te volgen.

10.

Bezoekende schepen kunnen aan de aanloopsteigers afmeren. Wanneer meerdere schepen
naast elkaar moeten liggen, moet door de eigenaars of houders van tussenliggende schepen
overpad worden verleend.

11.

Geen lig- of bergplaats zal worden verleend aan schepen die door uiterlijk en/of staat van
onderhoud bezwaren zouden kunnen opleveren. Een en ander ter beoordeling van de
exploitant of diens gemachtigden.

12.

De havenexploitant is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak
ook aan personen of goederen toegebracht of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij
een en ander het gevolg is van opzet of grove schuld van personen in dienst van
Jachthaven Noordschans B.V. of door haar aangenomen voor het uitvoeren van
werkzaamheden.

N.B.

Op alle overeenkomsten van huur- en verhuur van lig- en bergplaatsen zijn de Algemene
voorwaarden van Jachthaven Noordschans voor huur/verhuur van lig- en bergplaatsen van
schepen van toepassing.

