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1 Ligplaatsen: 

1.1 De verhuur van de vaste ligplaatsen vindt uitsluitend plaats aan leden. Het bestuur 

bepaalt de toewijzing van de ligplaatsen. 

1.2 De ligplaatsen worden verhuurd voor één (1) jaar, te onderscheiden in een zomer- 

en winterseizoen. Voorts met stilzwijgende verlenging. Onder zomerseizoen wordt 

verstaan de periode van 15 april tot en met 14 oktober. Onder winterseizoen wordt 

verstaan de periode van 15 oktober tot en met 14 april. 

1.3 Wanneer een huurder geen gebruik maakt van zijn ligplaats gedurende het 

winterseizoen kan deze ligplaats aan een ander lid worden verhuurd. Wanneer geen 

eigen lid hiervoor belangstelling heeft, kan deze plaats verhuurd worden aan een 

particulier. (Tijdelijke ligplaats) 

1.4 Wanneer een huurder geen gebruikt maakt van zijn ligplaats tijdens het 

zomerseizoen kan deze ligplaats worden verhuurd aan een ander lid. Ook kan deze 

ligplaats worden verhuurd aan passanten voor kort verblijf. (Tijdelijke ligplaats) 

1.5 Voor vaste ligplaatsen wordt liggeld berekend. De prijs per box wordt vastgesteld 

op de algemene ledenvergadering. Het liggeld voor het winterseizoen bedraagt de 

helft van de prijs voor het zomerseizoen. Naast het liggeld kan een bijdrage 

worden verlangd voor het gebruik van elektriciteit indien de ligplaatshouder 

hiervan regelmatig gebruik maakt. (zie ook artikel 1.16) 

Niet leden kunnen een betalingsregeling treffen met de penningmeester  tijdens het 

winterseizoen. De liggelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan op 

rekening van de WSC – “Breewijd” - MBSOV. 

1.6 Ligplaatsen gesitueerd voor het clubgebouw en de meldsteiger (ligplaats 34, 35 & 

36) dienen ten alle tijden beschikbaar te blijven voor passanten. In overleg met de 

havenmeester kunnen deze plekken tijdelijk worden gebruikt voor laden en lossen 

voor maximaal 1 dagdeel. Bij ingebruikname van deze plek zonder overleg zal het 

reguliere passantentarief in rekening worden gebracht. 

1.7 Passanten: 

1.7.1 Voor vaartuigen van passanten kunnen, voor zover daar ruimte beschikbaar 

is, tijdelijke ligplaatsen worden toegewezen. Deze ligplaatsen worden 

toegewezen door de havenmeester. 

1.7.2 Passanten dienen zich hiervoor bij aankomst direct in verbinding te stellen 

met de havenmeester.  

1.7.3 Leden, welke geen vaste ligplaats in de haven hebben, kunnen tegen een 

speciaal tarief maximaal 14 dagen afmeren aan een tijdelijke ligplaats. 

Voor de dagen welke deze periode te boven, gaan wordt het normale 

passanten tarief in rekening gebracht. Om gebruik te maken van deze 

regeling dient het lid in contact te treden met de havenmeester.1 

                                                 
1 In de maanden juni, juli en augustus mogen leden, welke geen vaste zomerligplaats in de haven hebben, één (1) 

maal per jaar twee (2) overnachtingen aaneengesloten gebruik maken van de speciale tarief regeling.  
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1.7.4 Schepen die voor 15 oktober de haven aandoen in afwachting van een 

plaats in de winterstalling, betalen het normale passantentarief. Mocht de 

aanvang van de overdekte winterstalling pas aanvangen na 15 oktober dan 

zal voor deze tijd geen liggeld in rekening worden gebracht. Waar mogelijk 

kan gebruik gemaakt worden van de speciaal tarief regeling 1.7.3. 

1.8 Bij verkoop van een schip, welke een ligplaats in de haven heeft, gaan de rechten 

van deze ligplaats niet op de volgende eigenaar over. Tevens vervalt het recht op 

de ligplaats. Het bestuur kan het lid, na diens schriftelijk verzoek, toestemming 

verlenen de box twaalf maanden na overdracht van het schip aan te houden. Deze 

toestemming wordt alleen verleend wanneer de maten van het nieuwe vaartuig niet 

de maten van de huidige ligplaats overschrijden. 

1.9 Onderling ruilen van ligplaatsen is slechts toegestaan na toestemming van het 

bestuur. 

1.10 Per lid kan slechts één ligplaats toegewezen worden. 

1.11 Bijboten vallen niet onder punt 1.10. Zij kunnen slechts met goedkeuring van het 

bestuur op een daarvoor aangewezen ligplaats gestald worden. 

1.12 Bij overlijden van het lid, moet de ligplaats binnen twaalf maanden leeg worden 

opgeleverd. Tenzij de echtgeno(o)t(e) c.q. geregistreerd partner zelf eigenaar blijft 

van het schip. Hij of zij moet dan wel zelfstandig lid worden van de MBSOV en 

van WSC - “Breewijd”- MBSOV.  

1.13 Overnachtingen op schepen, welke een vaste ligplaats hebben in de haven, dienen 

te allen tijden aangemeld worden bij de havenmeester. Er zal na drie (3) 

overnachtingen een vergoeding voor het gebruik van de jachthaven faciliteit in 

rekening worden gebracht. 

1.14 Herstellingen en onderhoud aan vaartuigen mogen slechts dan op de ligplaats 

geschieden, indien daarbij geen overlast of schade voor andere vaartuigen of 

bemanning kan ontstaan. Wanneer toch hinder of overlast veroorzakende 

werkzaamheden moeten plaatsvinden, zal, zo mogelijk, tijdelijk een andere 

ligplaats door de havencommissaris worden aangewezen. Het werken met 

slijpmachines en of verfspuiten op of aan schepen is ten allen tijden verboden. 

1.15 De eigenaar van een vaartuig, dat gebruikt maakt van de havenfaciliteiten dient er 

voor te zorgen, dat: 

1.15.1 Zijn schip er goed uit ziet, in goede staat verkeerd en deugdelijk is 

afgemeerd. 

1.15.2 Aan boord van het vaartuig een in goede staat verkerende brandblusser 

aanwezig is. 

1.16 Het is verboden het vaartuig onbemand te voorzien van een blijvende elektra-

aansluitingen. Eén dag voor vertrek is het toegestaan het vaartuig te voorzien van 

elektra voor het laden van de accu’s en/of  koelkast gebruik. Gebruik dient te allen 

tijden gemeld te worden aan de dienstdoende havenmeester. 

1.17 Het gebruik van drinkwater voor het afspuiten van schepen is niet toegestaan. 3 

                                                 
3 Uitzondering:Schepen,waarvan de zeilen met zeewater(zout) zijn vervuild of wanneer schepen gereed worden 

gemaakt voor de winterberging.  
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2 Aansprakelijkheid en verzekering: 

2.1 Het gebruik maken van een ligplaats door de eigenaar van het vaartuig geschiedt 

geheel voor eigen risico van de eigenaar. Het vaartuig verblijft voor rekening en 

risico van de eigenaar in de haven. Het vaartuig is door de vereniging niet 

verzekerd tegen welke schade dan ook. De vereniging is niet aansprakelijk voor 

schade, van welke aard of oorzaak dan ook aan personen of zaken van de eigenaar 

van het vaartuig toegebracht, of voor verlies of diefstal van enige zaak, ook is de 

vereniging niet aansprakelijk voor brandschade of vermissing van uitrusting en/of 

onderdelen. 

2.2 De eigenaar van het vaartuig dient indien gebruik makend van een ligplaats het 

vaartuig tenminste W.A. en tegen brand verzekerd te hebben en te houden . 

2.3 De eigenaar van het vaartuig zal jaarlijks voor aanvang seizoen (15 april) een 

kopie polis + betaling overleggen aan de secretaris. 

2.4 De eigenaar van het vaartuig is aansprakelijk voor gevolgen die ontstaan vanwege 

het niet naleven van de verplichtingen en bepalingen als genoemd in de artikelen  

van dit regelement. 

 

3 De commissaris haven: 

3.1 De commissaris haven wordt door het bestuur benoemd voor een periode van drie 

jaar. Hij/zij is belast met het onderhoud en ziet toe op een juist gebruik van de 

gebouwen, het terrein (kade), de goederen, materialen en middelen, welke zich 

bevinden op het terrein van de jachthaven. Hij zorgt voor tijdige en deugdelijke 

reparatie van gebreken en doet voorstellen ten aanzien van nieuwe investeringen. 

Tevens verzorgt hij het verantwoord laten afvoeren van het afval. 

3.2 Voor het geven van klein onderhoud wordt een kleine kas ter beschikking gesteld, 

waarvan aan de penningmeester rekening en verantwoording moet worden 

afgelegd.  

 

4 De havenmeesters: 

4.1 De havenmeesters worden benoemd door het bestuur. Per jaar kunnen er meerdere 

havenmeesters benoemd worden i.v.m. de zomer roulatie.  

4.2 De havenmeester ziet toe op de dagelijkse gang van zaken t.a.v. het havencomplex. 

4.3 Hij/zij is verantwoordelijk voor de toewijzing van de tijdelijke ligplaatsen aan 

leden of passanten. Tevens zorgt hij voor het inschrijven in het passantenboek en 

het innen van de liggelden (Zomerseizoen) 

4.4 Tijdens het zomerseizoen zorgt de havenmeester voor het in goede staat en schoon 

zijn van de wasgelegenheden en de toiletten. 

4.5 Ieder lid of bezoeker van het haventerrein moet de aanwijzingen van de 

havenmeester opvolgen. Bij weigering kan worden verlangd het haventerrein 

terstond te verlaten. 

4.6 Degenen, die met hun vaartuig de ligplaats langer dan één dag verlaten, dienen dit 

aan de havenmeester kenbaar te maken onder vermoedelijke datum van 
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terugkomst. Voor deze mededeling is een bord opgehangen in de hal van het 

clubhuis.  

4.7 Bij twijfel gevallen treedt de havenmeester in overleg met de commissarishaven of 

bestuur. 

                                                                          

5 Algemeen: 

5.1 Leden en bezoekers moeten orde en netheid op het haventerrein en zijn gebouwen 

in acht nemen en alles nalaten, wat gevaar en/of overlast zou kunnen veroorzaken. 

Hieronder wordt ook verstaan het aanbrengen van obstakels op de steigers. Fietsen 

dienen gestald te worden op de daarvoor bestemde plaats. Tevens is het verboden 

op de steigers en of op schepen openvuur te stoken of te barbecueën. Voor het 

barbecueën kan door de havenmeester een geschikte plaats worden aangewezen. 

5.2 Afval dient gedeponeerd te worden in de containers, welke daarvoor geschikt zijn. 

Accu´s, olie en andere chemische middelen dienen voorzien van inhoud indicatie 

aangeboden te worden bij de havenmeester. Deze zal na bijschrijving van het 

logboek het afval in het afvaleiland deponeren. Is dit om een of andere reden niet 

mogelijk, dan dient men deze zelf mee te nemen en af te geven bij die 

voorzieningen, welke door de HVC hiervoor zijn ingericht. Voor eigen leden geldt 

ten alle tijden dat afval aangeboden dient te worden bij de daarvoor door de 

gemeente opengestelde locaties. 

5.3 Het is verboden middels faciliteiten van de watersportclub werkzaamheden uit te 

voeren, ten eigen voordeel, voor derden. 

5.4 Elk lid dat als laatste de jachthaven verlaat, dient hoofdingang van het clubgebouw 

en het toegangshek te sluiten. 

5.5 Tijdens het winter- en zomerseizoen vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats. 

Elk lid, welke een ligplaats heeft in de jachthaven is verplicht minimaal twee (2) 

zaterdagen tijdens het winterseizoen (van 09.00 uur tot 12.00 uur) en twee avonden 

tijdens het zomerseizoen (van 19.00 uur tot 21.00 uur) onderhoudswerkzaamheden 

te verrichten. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd door de havenmeester. 

Bij het niet nakomen van deze verplichting kan het bestuur overgaan tot opzegging 

van de ligplaats, of het opleggen van een boete. Bestuursleden zijn hiervoor 

vrijgesteld. 

 

6 Slotbepalingen: 

6.1 Het betreden van het haventerrein en de gebouwen en het gebruik van de aldaar 

aanwezige faciliteiten, geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid en risico. 

Noch de eigenaar van het gebouw, noch de MBSOV, noch de WSC - “Breewijd”- 

MBSOV zijn aansprakelijk voor schade en eventuele gevolgen van welke aard dan 

ook, voortvloeiende uit het verblijf of gebruik van de faciliteiten op en rondom het 

haventerrein 

6.2 Leden, welke zich niet houden aan dit reglement worden met onmiddellijke ingang 

de toegang ontzegd. 

6.3 In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 


