
HAVENREGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING 

"HET KOGGESCHIP". 
 

 
ARTIKEL 1.      BEGRIPSBEPALING. 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

1.1         Haven: alle wateren en terreinen met opstallen en inventaris in gebruik bij de vereniging. 

1.2         Hellingwerkzaamheden: het op de wal brengen of te water laten van vaartuigen, alsmede het 

stallen van vaartuigen in de opstallen of op de terreinen van de vereniging. 

1.3         Hellingmeesters: De personen die gemachtigd zijn door het bestuur om helling - en 

takelwerkzaamheden uit te voeren. 

1.4         Havenmeesters: De personen of diens plaatsvervanger(s), die door het bestuur met het beheer 

van de haven zijn belast en die namens het bestuur toezicht houden op de juiste naleving van 

dit reglement. 

1.5         Loods: het gedeelte van het havengebouw, dat is bestemd voor onderhoud/reparatie van 

vaartuigen en opslag van onderdelen en materialen. 

1.6         Werkplaats: een deel van het havengebouw, dat is bestemd voor bouw, onderhoud en reparatie 

van havenonderdelen. 

1.7         Havenkantoor: het bij de helling aanwezige gebouw. 

1.8         Ligplaats: een door het bestuur aan een lid toegewezen ligplaats aan de loopsteiger, 

puntersteiger, jollensteiger of op de rekken. 

1.9         Tuinman: de persoon of diens plaatsvervanger die met het beheer van de groenvoorziening van 

de haven is belast. 

 
ARTIKEL 2.      LIGPLAATSEN 

 

2.1         Behoudens het gestelde in artikel 4.2 worden de ligplaatsen door het bestuur stilzwijgend 

toegewezen aan die leden, die het voorafgaande jaar een ligplaats hebben toegewezen gekregen 

en die aan de financiële verplichtingen van de vereniging hebben voldaan. Behoudens het 

gestelde in artikel 2.2 worden eventueel resterende ligplaatsen toegewezen aan die leden die 

volgens een hiertoe door het bestuur aan te houden wachtlijst in aanmerking komen, mits de 

afmetingen van het vaartuig geen aanpassing van de grootte van de beschikbare ligplaats 

noodzakelijk maakt. 

2.2         De toegewezen ligplaats mag uitsluitend worden gebruikt door het lid aan wie de ligplaats is 

toegewezen en enkel gebruikt worden door het vaartuig waar deze ligplaats voor is uitgegeven 

en waarvan hij of zij de eigenaar is. 

2.3.1      Als het vaartuig waarvoor de ligplaats is toegewezen, niet meer het eigendom is van het lid aan 

wie de ligplaats is toegewezen, dient het vaartuig te worden verwijderd binnen een termijn van 

14 dagen na de eigendomsoverdracht van het vaartuig. 

Met betrekking tot het eigendom van een vaartuig kan het bestuur een onderzoek instellen aan 

welk onderzoek het betreffende lid is verplicht medewerking te verlenen. 

2.3.2      Indien het lidmaatschap eindigt door overlijden van een lid, heeft de partner waarmee dit lid 

duurzaam samen leefde, of één van de meerderjarige kinderen, het recht door aanmelding 

binnen drie maanden bij het bestuur in de rechten en plichten te treden van het overleden lid. 

Dit altijd ter beslissing aan het bestuur en onder, door het bestuur te stellen, bijzondere 

voorwaarden (te denken valt aan entreegeld, etc). 

2.3.3      Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen ook andere personen in de rechten en plichten 

van het overleden lid te laten treden indien hiertoe binnen drie maanden na overlijden een 

verzoek is ingediend bij het bestuur. 

2.4         Bij aanschaf van een ander vaartuig, waarvan de afmetingen aanpassing van de grootte van de 

toegewezen ligplaats zouden noodzaken, is het bestuur niet gehouden deze aanpassing te 

bewerkstelligen. Het betreffende lid zal, indien hij het bestuur hiertoe schriftelijk verzoekt 

volgens de geldende puntentelling van voorrang, op de wachtlijst worden geplaatst. 

Indien het vaartuig kleiner van afmeting is kan het bestuur een andere ligplaats toewijzen.



Puntentelling vanaf  20-10-1999: 

Uitgaande van de datum aanvang lidmaatschap heeft het betreffende lid per 5 jaar lidmaatschap 

een bonus van 1 punt. 1 bonuspunt betekent: 1 jaar in de tijd terug op de wachtlijst. Een 

eventuele ruil kan bij toestemming van het bestuur en de andere partij wel plaatsvinden. 

2.5         De toegewezen ligplaats dient goed door de ligplaatshouder te worden beheerd. Lozing van 

olie of verontreinigd bilgewater is verboden. Verder is het achterlaten van iedere vorm van 

afval verboden. Huishoudelijk afval dient uitsluitend in de daarvoor bestemde containers te 

worden achtergelaten. Het gebruik van een onderwatertoilet in de haven is niet toegestaan. 

2.6         Het is niet toegestaan op het bij de ligplaats behorende steiger- en oevergedeelte materialen 

e.d. op te slaan of allerlei voorzieningen aan te brengen zonder toestemming van het bestuur. 

2.7         Het is niet toegestaan bijbootjes bij de vaartuigen af te meren of op te slaan, indien de 

ligplaatshouder langer dan 24 uur niet op het vaartuig aanwezig is. 

2.8         Indien een lid niet meer in aanmerking wenst te komen voor de hem toegewezen ligplaats dient 

hij het bestuur hiervan schriftelijk in kennis te stellen met een opzegtermijn van 2 maanden. 

2.9       De havenmeesters zijn bevoegd om, indien omstandigheden dit noodzaken, een lid te verzoeken 

gedurende een etmaal een andere ligplaats dan de toegewezen ligplaats in te nemen. De 

eigenaar van het vaartuig is verplicht aan zo’n verzoek te voldoen. 

2.10       Zonder toestemming van de havenmeesters mag men geen andere dan de toegewezen ligplaats 

innemen. 

2.11       De vaartuigen dienen zodanig te worden afgemeerd of gestald, dat er ongeacht de waterstand 

en/of weersomstandigheden, geen schade of hinder (ook geluidshinder) kan ontstaan aan 

andere vaartuigen en/of havenaccommodaties. 

2.12       Indien niet aan het gestelde onder 2.11 wordt voldaan, kan hierin door het bestuur worden 

voorzien op kosten van de ligplaatshouder. 

2.13       Het is verboden las-, slijp- of machinale schuurwerkzaamheden op de ligplaats te verrichten. 

Bij handschuur werkzaamheden dient afscherming plaats te vinden zodat andere schepen 

hiervan geen hinder ondervinden. De havenmeesters hebben het recht werkzaamheden bij 

onvoldoende voorzorgsmaatregelen te verbieden. 

2.14       Het is niet toegestaan drinkwater te gebruiken voor het schoonspoelen van de vaartuigen. 

2.15       Indien de ligplaats één of meer nachten niet wordt gebruikt is de ligplaatshouder verplicht dit te 

melden bij de havenmeesters. De havenmeesters zijn gerechtigd deze ligplaats voor andere 

vaartuigen te benutten. 

2.16       Het is niet toegestaan vanuit de haven een vaartuig, waarvoor een ligplaats is toegewezen, te 

verhuren of te doen verhuren. 

2.17       Bij gehele of gedeeltelijke herinrichting van de haven is een ligplaatshouder verplicht een 

andere ligplaats, door het bestuur aangewezen, te aanvaarden. 

2.18       Het gebruik van aggregaten in of op het schip, en ook op de wal is niet toegestaan. 

2.19       Het is niet toegestaan schuur en/of schilderwerk aan de jollensteiger te verrichten. 
 

 
ARTIKEL 3.      LIGGELDEN. 

 

3.1         Het liggeld voor de ligplaatsen aan de loopsteiger wordt, ongeacht de afmetingen van het 

vaartuig, berekend met als maatstaf de aangegeven boxbreedte. Het liggeld is bij 

vooruitbetaling verschuldigd. 

3.2         Het bedrag aan liggeld is per kalenderjaar verschuldigd ongeacht of op de toegewezen ligplaats 

het vaartuig aanwezig is. Indien een ligplaats langer dan 12 maand niet gebruikt wordt door het 

vaartuig waarvoor deze is uitgegeven, kan het bestuur deze aan een ander lid toewijzen. 

3.3         Het lid dat 30 dagen na ontvangst van de nota voor het verschuldigde liggeld het bedrag niet 

heeft voldaan, zal schriftelijk worden gemaand. Is het verschuldigde liggeld binnen 14 dagen 

nadien niet voldaan, dan zal het lid bij aangetekend schrijven worden meegedeeld, dat indien 

binnen 10 dagen na dagtekening van dit aangetekend schrijven de betaling niet is gedaan recht 

op de ligplaats is vervallen en dat het lid het vaartuig uit de haven dient te verwijderen. 

Indien 30 dagen na dagtekening van het aangetekend schrijven het vaartuig niet uit de haven is 

verwijderd, is het bestuur gerechtigd het vaartuig uit de haven te laten verwijderen. Van een 

dergelijk voorgenomen verwijdering zal het lid per aangetekend schrijven op de hoogte worden 

gesteld. De kosten die hier uit voort vloeien zullen verhaald worden op de eigenaar van het 

vaartuig.



3.4         Voor de liggelden van ligplaatsen aan puntersteiger, jollensteiger of op/in de rekken gelden 

eveneens de artikelen 3.1 tot en met 3.3 met dien verstande, dat voor deze ligplaatsen een vast 

tarief per ligplaats geldt ongeacht de grootte van het vaartuig. De afmetingen mogen niet van 

dien aard zijn dat het betrokken vaartuig niet past binnen de omschrijving "bijboot" zulks ter 

beoordeling van het bestuur. 

 
ARTIKEL 4.      VAARTUIGEN. 

 

4.1         Behoudens goedkeuring door het bestuur zullen voor vaartuigen, die een totale lengte van 

13.50 meter of een breedte van 4.00 meter te boven gaan, geen ligplaatsen worden toegewezen. 

4.2         De vaartuigen dienen goed te worden onderhouden. Het bestuur kan aan eigenaren van niet 

goed onderhouden vaartuigen een ligplaats weigeren, zulks ter beoordeling van het bestuur. 

4.3         Motorvaartuigen dienen voorzien te zijn van een goed werkende brandblusser geschikt voor het 

bestrijden van branden aan boord. 

4.4         Het is niet toegestaan het voortstuwingsmechanisme in bedrijf te hebben bij afgemeerde 

vaartuigen. 

4.5         Vaartuigen dienen verzekerd te zijn en kenbaar gemaakt aan het bestuur. 

 
ARTIKEL 5.      TOILETTEN - DOUCHE 

 

5.1         Bij gebruik van toiletten en douche dient men zorgvuldigheid in acht te nemen, zodat deze 

ruimten zindelijk en schoon blijven. In de doucheruimte dienen na het gebruik de zeepresten 

verwijderd te worden en de vloer moet met de aanwezige rubberen trekker worden 

drooggemaakt. 

5.2         Het is verboden de inhoud van chemische toiletten in de toiletten te ledigen. 

 
ARTIKEL 6.      TELEFOON 

 

6.1         De in het havenkantoor aanwezige telefoon kan uitsluitend worden gebruikt in noodgevallen. 

 
ARTIKEL 7.      AANSPRAKELIJKHEID 

 

7.1         De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal, brand of andere schade aan vaartuigen, 

inventaris, scheepsuitrusting of andere eigendommen aanwezig in de haven. 

7.2         De eigenaar van het vaartuig is aansprakelijk voor schade aan andere vaartuigen of 

havenaccommodatie door zijn toedoen of door toedoen van zijn gasten of personeel, alsmede 

voor schade veroorzaakt door personen, die in zijn opdracht werkzaamheden aan het vaartuig 

verrichten. 

7.3         De ligplaatshouder is verplicht zijn boot minimaal WA verzekerd te hebben en te houden 

gedurende de periode dat hij deze ligplaats in gebruik heeft. 

 
ARTIKEL 8.      HELLINGWERKZAAMHEDEN 

 

8.1         Afspraken tot het verrichten van hellingwerkzaamheden dienen te worden gemaakt met de 

helling - / havenmeesters, die beslissen wanneer de gewenste werkzaamheden kunnen 

plaatsvinden. 

8.2         Aanvragen tot het verrichten van hellingwerkzaamheden worden in volgorde van ontvangst 

afgedaan. Bij annulering binnen 24 uur van te voren, dient het verschuldigde bedrag alsnog te 

worden voldaan, tenzij door de vereniging of aanvrager een andere gegadigde wordt gevonden. 

8.3         Indien vanwege waterstand, materiaaldefect of andere omstandigheden de 

hellingwerkzaamheden niet op de overeengekomen datum en tijdstip kunnen plaatsvinden zijn 

reclames uitgesloten. 

8.4         Het gebruik van hellingwagens, takels of hijstoestellen, die niet het eigendom zijn van de 

vereniging is zonder uitdrukkelijke toestemming van de hellingmeesters verboden. 

8.5         De hellingmeester, of een door hem aangewezen persoon, heeft de leiding van de 

hellingwerkzaamheden en zijn instructies dienen te worden opgevolgd. Hij kan de eigenaar van 

het vaartuig of diens vertegenwoordiger alle werkzaamheden opdragen, die hij voor een goed 

verloop van de werkzaamheden noodzakelijk acht.



8.6         De eigenaar van het vaartuig of diens vertegenwoordiger is verplicht alle bij de 

hellingwerkzaamheden gebruikte materialen op te bergen op de door de hellingmeester aan te 

geven plaatsen. 

8.7         De eigenaar van het vaartuig dient zorg te dragen voor voldoende mankracht. Bij het niet 

voldoen aan deze voorwaarde, is het de hellingmeesters niet toegestaan de 

hellingwerkzaamheden uit te voeren. 

8.8         Indien de installatie, waarop het vaartuig moet worden geplaatst niet geschikt of passend is, 

wordt de extra benodigde tijd in rekening gebracht of wordt het vaartuig weer te water gelaten, 

waarbij dan wel het hellinggeld verschuldigd is. 

8.9         Het verwijderen van aangroei van het onderwaterschip met behulp van water, moet op de 

afspuitplaats plaatsvinden. Ander onderhoud kan alleen gebeuren indien er een vloeistofdichte 

afdekking onder het schip is aangebracht. 

8.10       Alle hellingwerkzaamheden geschieden voor risico van de eigenaar van het vaartuig. 

8.11       De tarieven voor hellingwerkzaamheden worden door het bestuur vastgesteld. De 

verschuldigde bedragen dienen direct na afloop van de hellingwerkzaamheden aan de 

hellingmeesters te worden voldaan, die een ontvangstbewijs zullen verstrekken. 

8.12        Zie document “ taakomschrijving hellingmeesters”. 

 
ARTIKEL 9.      LOODS EN WERKPLAATS 

 

9.1         Indien de loods is verhuurd, is deze zonder toestemming van de huurder niet voor andere 

personen toegankelijk met uitzondering van de helling - / havenmeester, leden technische 

commissie en bestuur. 

9.2         In de werkplaats mogen werkzaamheden ten behoeve van het eigen vaartuig worden verricht 

door eigenaren en met deze eigenaren samenwerkende personen. 

9.3         Apparatuur en gereedschap van de vereniging staan alleen ter beschikking van leden van de 

technische commissie voor werkzaamheden aan de haven. Uitzondering hierop geldt voor het 

lasapparaat deze kan met toestemming van helling-/havenmeester worden gebruikt. De helling - 

/  havenmeester moet toestemming weigeren, indien onoordeelkundig gebruik niet uitgesloten 

moet worden geacht. Bij schade aan gebouwen, apparatuur of gereedschap van de vereniging is 

de eigenaar van het vaartuig aansprakelijk. 

9.4         De helling - /  havenmeester is bevoegd ten aanzien van gebruik van loods, werkplaats, 

apparatuur en gereedschap van de vereniging corrigerend op te treden en zijn instructies dienen 

onverwijld te worden opgevolgd. 

9.5         Werkzaamheden ten behoeve van de haven hebben altijd voorrang voor wat betreft het gebruik 

van werkplaats, apparatuur en gereedschap. 

9.6         Het spuiten van verf en andere dergelijke werkzaamheden zijn niet toegestaan in gebouwen en 

op terreinen van de vereniging. 

9.7         Het is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan materialen, onderdelen, 

scheepsuitrusting e.d. in gebouwen of op terreinen van de vereniging op te slaan. 

9.8         Voor huur gedurende een bepaalde periode van de loods dient een verzoek te worden gericht 

aan de havenmeester, die de aanvragen naar volgorde van binnenkomst zal behandelen. Bij 

annulering dient de huur te worden voldaan, tenzij door de vereniging of aanvrager een andere 

gegadigde wordt gevonden. De huurder is verplicht een borg voor de loodshuur te voldoen. De 

duur van de huurperiode is maximaal 2 weken aaneengesloten. Voor langere huurperioden is 

vooraf de toestemming nodig van het bestuur. 

9.9         Tussen 11.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's morgens mogen door de huurder geen 

werkzaamheden worden verricht die hinderlijk lawaai veroorzaken. Zulks ter beoordeling van 

de helling - / havenmeester. 

9.10       De huurder is verplicht erop toe te zien dat de loods vrij blijft van verf e.d. In de W.C.'s, 

urinoirs en wasbakken mag geen verf worden weggespoeld en verfmaterialen worden 

schoongemaakt. 

9.11       De loods kan, in overleg met de huurders, aan meerdere personen gelijktijdig worden verhuurd. 

De meerdere personen krijgen een korting op huur van de loods, per persoon, zoals vastgesteld 

door het bestuur en vermeld op de nota. 

9.12       De huurder ontvangt een sleutel van de loods en eventueel van het hekwerk van het terrein, 

waarvoor borg is verschuldigd. Dit bedrag wordt na afloop van de huurperiode, bij inlevering 

van de sleutel(s), terugbetaald.



9.13       De huurder is verplicht er op toe te zien dat de loods wordt afgesloten en de verlichting is 

gedoofd, indien hij deze verlaat bij onderbreking van de werkzaamheden. 

9.14       Het verschuldigde huurbedrag dient direct na afloop van de huurperiode te worden voldaan. 

9.15       Voor meer dan normaal elektriciteitsgebruik (zie hiervoor de tarievenlijst) is de hellingmeester 

verplicht een bedrag in rekening te brengen. 

9.16       De huurder is aansprakelijk voor alle schade door zijn toedoen of door toedoen van met hem 

samenwerkende personen of in zijn opdracht werkende personen, aangebracht aan 

accommodatie, apparatuur en gereedschap van de vereniging. 

9.17       De huurder is verplicht na afloop van de huurperiode de loods op te leveren in een staat, zoals 

deze was bij aanvang van de huurperiode. Eigendommen van de huurder dienen na afloop van 

de huurperiode direct te worden verwijderd. 

9.18       Afspraken voor de loods dienen vooraf gemaakt worden via de havenmeester met de 

hellingmeester. 

 
ARTIKEL 10.   TERREINEN 

 

10.1       De parkeerterreinen bestaan uit een groot en een klein parkeerterrein. Het grote parkeerterrein 

is beschikbaar voor ligplaatshouders van boxnr. 1 t/m 69. Het kleine parkeerterrein is 

beschikbaar voor ligplaatshouders vanaf boxnr. 70. 

10.2       Het is niet toegestaan op het haventerrein door de milieuwet verboden stoffen of materialen te 

verwerken. 

 
ARTIKEL 11.     TARIEVEN 

 

11.1       Alle algemene tarieven worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De liggeldtarieven 

worden tevens door het bestuur vastgesteld, echter na de goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering. Behoudens inflatie correctie. 

 
ARTIKEL 12.   In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
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