VERSIE 10-2020

HAVENREGELEMENT JACHTHAVEN BOSCHMOLENPLAS te PANHEEL
1. Toepasselijkheid
Dit havenreglement is onderdeel van de “Algemene Voorwaarden van Huur en Verhuur van Ligplaatsen in Jachthaven
Boschmolenplas te Panheel” en is van toepassing op de haven, de bijbehorende wegen, parkeerterreinen, trailerparkeerplaats, inrichtingen, gebouwen en geldt voor de huurder(s) van een ligplaats, hun gezinsleden, verwanten, gasten,
bezoekers en passanten van de jachthaven.
Onder havenmeester wordt verstaan degene die belast is met het dagelijkse toezicht op de jachthaven.
2. Opening en Bereikbaarheid
De jachthaven is geopend tussen 1 april en 31 oktober.
Het havenkantoor/de havenmeester is bereikbaar tussen 08:00 en 18:00 uur op de bekende telefoonnummers.
In noodsituaties geldt het algemene noodnummer 112 (Politie, Brandweer, Ambulance) of -bij minder urgente zaken-de
regionale Politiedienst op 0900-8844.
De plaatselijke huisarts ++31 (0)475 571 396 of de Spoedpost Roermond ++31(0) 475 771 771
In de sanitaire ruimte is een AED aanwezig.
Jaar- en winterligplaatshouders kunnen hun vaartuig ook gedurende wintermaanden in het water laten.
De voorzieningen zoals bijvoorbeeld: steigeronderhoud, drinkwater op de steigers en de mogelijkheid om sanitaire
voorzieningen te gebruiken zijn gedurende de wintermaanden niet gegarandeerd.
3. Toegang en Parkeren
De toegang tot de jachthaven is verboden voor onbevoegden.
Bezoekers aan de jachthaven dienen zich te melden bij de havenmeester.
Iedereen die zich in de jachthaven bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen en wordt
geacht op de hoogte te zijn van de geldende voorschriften en beperkingen ter plaatse.
4. Voor de bediening van de slagboom bij de hoofdingang van het Park ontvangt iedere ligplaatshouder één kaart.
Extra kaarten worden niet verstrekt.
5. De parkeerplaatsen zijn berekend op maximaal één parkeerplaats per ligplaats. Als er geen vrije parkeerplaatsen
meer zijn, vervalt het recht op een parkeerplaats.
6. Parkeren is alleen op de twee beschikbare algemene parkeerplaatsen toegestaan.
7. Op en rond de rotonde direct voor de haveningang geldt nadrukkelijk een parkeerverbod; Hier mag alleen gestopt
worden voor in en uitladen van goederen en/of personen.
8. Van foutief geparkeerde voertuigen kan de toegangspas worden geblokkeerd.
9. In de bermen en op het gras geparkeerde voertuigen kunnen mogelijk door de parkeigenaar worden verwijderd.
10. De kosten voor het wegslepen en/of verplaatsen van voertuigen zijn voor rekening van de eigenaar van het
voertuig.
11. Op het gehele terrein geldt het Wegenverkeersreglement.
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4. Niet toegestaan
In de jachthaven is het niet toegestaan:
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Geluid voort te brengen dat voor medegebruikers hinder oplevert
Afval (inclusief boordtoilet) te lozen op het water.
De jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van mens of dier of
met andere milieuverontreinigende stoffen.
Open vuur te maken aan boord of op de steigers.
Werkzaamheden aan de boot te verrichten die hinder of schade kunnen veroorzaken zoals bijvoorbeeld: lassen,
slijpen, schuren.
Voorwerpen te bevestigen aan “eigendommen” van de “haven” zoals bijvoorbeeld schotelantennes, douches,
fenders.
Brandstoffen (benzine, dieselolie) te tanken of over te gieten.
Drinkwater te gebruiken voor het wassen van boten.
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Honden los te laten lopen in de jachthaven en in het aangrenzende vakantiepark en uitwerpselen achter te laten
op wegen, paden en bermen.
Honden of andere huisdieren mee te nemen in de sanitaire ruimten.
Te roken in de sanitaire ruimten.
Bootmotoren te laten draaien anders dan met de bedoeling om er mee te varen.
Te spelevaren met (rubber) bootjes, jetski’s of waterscooters of met te hoge snelheid te varen. (meer dan 5
km/per uur)
Voorwerpen op de hoofdsteigers achter te laten, die de veilige, vrije en onbeperkte doorgang van andere
gebruikers beperken.
Delen van de boot (boegspriet, anker, davits) hinderlijk te laten oversteken over de hoofdsteigers.
Het telen, produceren en verhandelen van drugs.
Het verrichten of het faciliteren van handelingen die in strijd zijn met de goede zeden, de Nederlandse wetgeving
of de Algemene Plaatselijke Verordeningen.
Het verhuren of uitlenen van het vaartuig of ter beschikkingstellen van de ligplaats aan iemand anders.

5. Verplichtingen van de ligplaatshouders
1.

Iedereen die zich in de jachthaven bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in
acht te nemen en aanstootgevend gedrag achterwege te laten.
2. Tussen 23:00 en 08:00 uur dient de avond-nachtrust te worden gerespecteerd.
3. Huishoudelijk afval wordt gescheiden ingezameld en dient in de daarvoor bestemde containers te worden
gedeponeerd. (Papier, glas, plastic, overig) Huisraad, verbouwingsafval e.d. wordt niet ingenomen en dient mee
naar huis te worden genomen.
4. Chemisch afval dient bij de havenmeester te worden aangemeld. (Olie, oliehoudende producten, verf, accu’s)
5. Indien een gasinstallatie aan boord aanwezig is, dient de booteigenaar tweejaarlijks de gasinstallatie te laten
keuren door een erkend bedrijf. Het niet kunnen tonen van een certificaat kan leiden tot ontzegging van de
toegang tot de haven en extra aansprakelijkheid bij calamiteiten.
6. Booteigenaars dienen hun vaartuig deugdelijk af te meren, zodat geen schade ontstaat aan andere zaken.
7. Deugdelijke meertouwen en fenders dienen aan de boot en niet aan de steigers te worden bevestigd.
8. Dekzeilen en andere uitrusting dienen zodanig te worden bevestigd/achtergelaten dat andere gebruikers daarvan
geen hinder ondervinden.
9. Hoofdsteigers dienen volledig vrij te worden gehouden; Zij-steigers dienen zodanig vrijgehouden te worden dat
medegebruikers er geen hinder van ondervinden of er door worden beperkt in het gebruik.
10. Het vaartuig dient in goede staat van onderhoud en schoon te worden gehouden. Dit ter beoordeling van de
havenmeester, die bij onvoldoende onderhoud kan besluiten dat een vaartuig niet meer wordt toegelaten tot de
haven.
11. De eigenaar stelt de havenmeester onverwijld op de hoogte van de verkoop van zijn vaartuig.
6. Verbod op Commerciële Activiteiten
Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van de havenmeester, het afgemeerde vaartuig of de
ligplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan de verkoop of verhuur
van het vaartuig en/of toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en
aanduidingen.
7. Wijzigingen
Dit Havenreglement kan tussentijds worden aangepast.
Ingeval van onduidelijkheid over, of tegenstrijdigheid in de uitleg van het reglement, prevaleren de bepalingen zoals
opgenomen in de tekst van de “Algemene Voorwaarden van Huur en Verhuur van Ligplaatsen in Jachthaven
Boschmolenplas te Panheel” zoals die op dat moment van kracht zijn.
Panheel, oktober 2020.

