Havenreglement
Artikel 1

Dit havenreglement geldt voor het gehele haventerrein, bestaande uit: de haven, de bijbehorende parkeerensportterreinen en de zich daar bevindende gebouwen.
Artikel 2 Een ieder die zich op het haventerrein bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester en/of medewerkers op
te volgen.
Artikel 3 Men is verplicht op het haventerrein orde, rust en netheid te betrachten, de veiligheid en milieuregels
(te verkrijgen in de boatshop) in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn/haar gedrag aanstoot geeft.
Artikel 4 Het is ten strengste verboden:
- Hinderlijk lawaai te maken en/of aggregaten te gebruiken.
- Honden los te laten lopen.
- Drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van vaartuigen en auto’s.
- Motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen.
- Een andere ligplaats in te nemen dan is aangewezen.
- Met gehesen zeilen of met onveilige en hinderlijke snelheid in of uit de haven te varen.
- Dekzeilen en/of andere uitrustingstukken op de steiger te leggen.
- Het vaartuig niet behoorlijk af te meren en/of in onverzorgde staat te laten.
- Uw eigendommen buiten het vaartuig op het haventerrein onbeheerd te laten.
- Stootwillen of andere zaken aan de steigers te schroeven en/of te spijkeren.
- Met afvalstoffen zoals: olie en lekwater van het boordtoilet het havencomplex te verontreinigen.
- In de haven te zwemmen of te vissen.
- Open vuur en/of barbecue te gebruiken (behoudens toestemming van de exploitant / havenmeester)
- Brandstoftanks van uw boot bij te vullen met jerrycans en deze jerrycans in uw auto aan te voeren.
Dit i.v.m. explosiegevaar en milieuvervuiling.
Artikel 5 Chemisch afval zoals olie, vet, oliefilters, olie-absorbtieblokken, oliedoeken, accu’s, verfresten, blikken, kwasten en
rollers kunt u op maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur inleveren bij onze afvalkluis
achter de werkplaats.
Artikel 6 Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en/of toebehoren aan derden in gebruik wil geven, dient hij
persoonlijk de exploitant / havenmeester vooraf daarvan schriftelijk of mondeling in kennis te stellen.
Artikel 7 Bijboten, surfplanken, rubberboten e.d. mogen niet op de steiger of bij uw boot in het water liggen. Hiervoor zijn
eventueel walplaatsen te huur voor kleine boten tot 120 kg.
Artikel 8 Davits met bijboot mogen niet meer dan 1,50 meter achter uw schip uitsteken. De lengte van uw bijboot mag niet
groter zijn dan de breedte van uw boot.
Artikel 9 Het is de huurder verboden het in de haven afgemeerde vaartuig en/of toebehoren op enigerlei wijze te koop
aan te bieden of te verhandelen en hiervoor op het haventerrein en/of op het vaartuig borden aan te brengen
met mededelingen zoals: “te koop” of via het internet aan te bieden. Het te koop aanbieden c.q. verkopen van
vaartuigen die een ligplaats hebben bij Eldorado is wel mogelijk zij het met de expliciete toestemming van de
directie van Eldorado en conform de verkoopvoorwaarden voor de verkoop van vaartuigen bij Eldorado. Deze
voorwaarden zijn in de Boatshop verkrijgbaar.
Artikel 10 De havenexploitant is niet verantwoordelijk en derhalve aansprakelijk voor schade van welke aard of oorzaak
ook, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming. De
schadevergoedingsplicht is beperkt tot de door de verhuurder van de huurder ontvangen vergoedingen op jaarbasis
betreffende liggeld en of stallingskosten.
N.B. Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn de HISWA Algemene Voorwaarden voor de huur en
verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen van toepassing. Ter kennisname van deze algemene voorwaarden wendde
men zich tot de havenexploitant of havenmeester, bij wie men een exemplaar kan verkrijgen.

Dit havenreglement en de connexe verkoopvoorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tot de huur
van een ligplaats zoals u deze met Eldorado B.V. bent aangegaan. Overtreding van deze verboden en in het bijzonder die
betrekking hebben op het milieu kunnen beëindiging van uw huurovereenkomst tot gevolg hebben, zonder terugbetaling van
het betaalde liggeld.

