HAVENREGLEMENT Jachthaven ’t Zandrak te Capelle aan den IJssel
d.d. 10 juli 2003
1. Algemeen
1.A Dit Havenreglement is een verbijzondering
van de Akte van Splitsing d.d. 1 april 2003 waarbij
werd opgericht de Vereniging van Eigenaars
Jachthaven ’t Zandrak te Capelle aan den IJssel
(“VVE”); deze zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. In geval van tegenstrijdigheden en/of
onduidelijkheden beslist het bestuur.
1.B De verantwoordelijkheid voor de haven en de
gebouwen van de vereniging berust bij de
vereniging. Het beheer wordt uitgevoerd door de
havencommissaris, die daarin namens het bestuur
optreedt. De vereniging kan via de havencommissaris werkzaamheden opdragen aan een
havenmeester. De havenmeester valt onder
verantwoording van de havencommissaris.
2. Aansprakelijkheid bij het toebrengen van
schade
2.A De vereniging is niet aansprakelijk voor
schade aan vaartuigen of eigendommen van leden
of bezoekers, noch van diefstal daarvan.
2.B leder lid is aansprakelijk voor de schade aan
eigendommen der vereniging, veroorzaakt door
zijn vaartuig of door schuld en handelen of nalaten
van hemzelf, zijn bemanning, zijn gasten,
waaronder mede te verstaan introducé'
s en van
personen bij hem in dienst.
Deze aansprakelijkheid van leden en bezoekers
geldt tevens ten aanzien van de persoon en
goederen van andere leden en derden, indien
schade plaatsvindt in de haven of op terreinen en
in opstallen die op het moment van de schade bij
de vereniging in gebruik zijn.
2.C Alle eigenaren moeten een dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor schip (schepen)
alsook personen afgesloten hebben. Op eerste
verzoek van het bestuur dienen de polissen ter
inzage te worden gegeven.
De bepalingen van BPR zijn in de haven onverkort
van toepassing.

veiligheid en uiterlijk normerende eisen te stellen.
Zo worden autobanden als fender aan schip of
steiger niet getolereerd.
2.F Iedere eigenaar is verplicht zijn vaartuig verzorgd achter te laten en aan deugdelijke landvasten
af te meren, dusdanig dat het vrij van andere
vaartuigen, steigers en palen ligt. Wordt hieraan
niet voldaan, dan heeft het bestuur het recht hierin
te voorzien op kosten van de betrokken eigenaar.
2.G Bij toegestaan gebruik van de botenkraan
gebeurt dit voor eigen risico. De bediening moet
geschieden door de havenmeester of een door hem
aangewezen persoon. De tarieven voor het gebruik
van deze kraan, voor leden en niet leden, worden
vastgesteld door de VVE.
2.H Dekzeilen en andere uitrustingsstukken
moeten zodanig worden achtergelaten dat anderen
daarvan geen last ondervinden. Het is niet toegestaan op het hoofdsteiger voorwerpen te plaatsen
die gevaar kunnen opleveren. Hierbij moet gedacht
worden aan losliggende lijnen, slangen, snoeren,
kisten, trappen etc..
Fietsen op de steiger is verboden.
2.I Het is niet toegestaan wijzigingen aan de
steigers (anders dan stootranden, bolders en
dergelijke) en de installatie behorende tot de
jachthaven aan te brengen.
2.J Open vuur en barbecue zijn verboden.
3. Milieu
3.A Vuilnis dient gedeponeerd te worden in de
geplaatste vuilcontainers of afvalzakken. Het is ten
strengste verboden etensresten, gebruiksvoorwerpen, afvalstoffen, olie of oliehoudend water in
de haven te deponeren of te lozen en gebouwen en
terreinen te verontreinigen. Men dient zelf voor de
afvoer van afgewerkte olie zorg te dragen.

2.D Bestuurders van alle vaartuigen mogen in en
bij de haven niet sneller varen dan 5 km per uur.

3.B Klein onderhoud aan schepen in de ligboxen
is toegestaan zolang de omgeving geen overlast
heeft van stof en lawaai. Bij klein onderhoud moet
vermeden worden dat er afvalstoffen in het water
terechtkomen.

2.E Het bestuur is bevoegd aan vaartuigen die
plaats nemen in de haven ten aanzien van

3.C Het is verboden in jachthaven en de daarbij
behorende terreinen en gebouwen op voor anderen
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hinderlijke wijze muziek te maken, generatoren te
laten draaien of zich op andere wijze luidruchtig te
gedragen. Concreet: geen radio’s en andere
geluidsapparatuur op de steigers, en deze aan
boord zodanig afgesteld dat ze buiten het vaartuig
nauwelijks hoorbaar zijn. Vallen e.d. vooral bij
metalen masten, dienen zodanig bevestigd te
worden dat geen hinderlijk geluid ontstaat.

4.D De haven is niet bedoeld als ligplaats voor
woonarken, bedrijfsvaartuigen, weekendschepen,
dan wel schepen die qua afmetingen en manoeuvreerbaarheid ongeschikt geacht zijn om in de
haven af te meren.

3.D Het gebruik van buitenboord lozende
toiletten alsmede het lozen van vuil- en bilgewater
in de haven is verboden. Vuilwatertanks dienen,
tegen betaling, leeggezogen te worden door middel
van de daarvoor aanwezige vuilwaterpomp.

4.E Eventuele voorzieningen voor persoonlijk
gebruik op de hoofdsteiger zijn niet toegestaan. Op
de vingersteiger alleen met instemming van de
mede-eigenaar voor zover het de veiligheid en het
aanzien van de jachthaven niet verstoort.

3.E Het ledigen van chemische toiletten op de
jachthaven is verboden zolang er geen voorzieningen voor getroffen zijn.

4.F Kinderen beneden de leeftijd van 8 jaar, die
de zwemkunst nog niet machtig zijn, moeten
indien zij zich zonder geleide op de steigers en/of
terreinen bevinden een deugdelijk zwemvest
dragen.

3.F Teneinde de steigers zo schoon mogelijk te
houden is het verboden in de haven eenden en/of
duiven en dergelijke te voeren.
3.G Honden dienen op het jachthaventerrein aan
de lijn te worden gehouden en uitwerpselen
moeten door de eigenaren verwijderd worden.
3.H Het laten draaien van scheepsmotoren,
anders dan als voorbereiding voor vertrek of bij
binnenkomst, is verboden. Vastliggende schepen
mogen hun schroef niet in werkstand hebben staan.
4. Verdere bepalingen
4.A Het aanbrengen van naamborden, reclamevoorwerpen, vlaggen en drooglijnen op en in de
haven is verboden.
Tevens is het verboden vaartuigen te stallen op de
wal. Boottrailers of aanhangers dienen uitsluitend
op het parkeerterrein te worden geparkeerd.
Hierbij dient men de aanwijzingen van de
dienstdoende havenmeester op te volgen.
Trailers of aanhangwagens die langer dan 24 uur
op het parkeerterrein geparkeerd staan worden op
kosten van de eigenaar verwijderd.
4.B De volle lengte van de afgemeerde schepen,
gemeten inclusief de uitstekende delen, mag de
lengte van de vingersteiger niet overschrijden.
4.C Een lid is niet gerechtigd zijn ligplaats te
gebruiken voor handel en/of verhuur van zijn schip

(schepen). Verhuur door een B.V. aan de eigenaar
van die B.V. mag wel.

4.G Auto'
s mogen uitsluitend op het parkeerterrein geparkeerd worden. Op de toegangsweg en
het parkeerterrein dient men zich te houden aan de
aangegeven snelheid.
4.H Zwemmen, baden en spelevaren in de
jachthaven is niet toegestaan.
4.I Alle ligplaatshouders hebben toegang tot de
jachthaven middels een elektronische sleutel. Een
ieder dient er op toe te zien dat de toegang tot de
jachthaven na gebruik afgesloten wordt.
In geval van storm, brand of enig ander onheil is
een ieder die op de jachthaven aanwezig is
verplicht hulp te verlenen.
4.J Het lidmaatschap van de VVE houdt in dat
men akkoord gaat met de bepalingen zoals in dit
reglement opgenomen. Een ieder die zich op het
terrein bevindt en/of van de faciliteiten gebruik
maakt, behoort zich aan dit reglement te houden.
4.K Vaststelling en wijziging van dit reglement
gebeurt door de ligplaatshouders binnen de VVE.
4.L In overige gevallen, waarin dit reglement niet
of niet nadrukkelijk in voorziet, is men gehouden
de aanwijzingen en instructies op te volgen van de
havenmeester c.q. de bestuursleden. Bij verschil
van mening over de uitleg van dit reglement beslist
het bestuur.
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