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KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB 
 
 
 

HAVENREGLEMENT KMJC-HAVEN 

involge artikel 46 van het Huishoudelijk Reglement. 

 
 

Uittreksel uit het havenreglement met de voor publicatie relevante bepalingen 
 
 

ALGEMEEN 
Artikel 1  

Het havenreglement is een aanvulling op het gestelde in de artikelen 30 en 31 van het huishoudelijk 
reglement en geeft een nadere uitwerking van de in acht te nemen regels ten aanzien van: 

1. toewijzing vaste ligplaats; 

2. bezoek vaartuigen ingeschreven bij de KMJC, zonder vaste ligplaats; 

3. bezoek vaartuigen van niet KMJC-leden (passanten); 

4. toewijzing winterligplaats; 

5. vaststelling tarieven; 

6. het gedrag op de haven; 

7. afvalstoffen; 

8. aansprakelijkheid. 
 

TOEWIJZING VASTE LIGPLAATS 

Artikel 2  

1. Een vaste ligplaats wordt door het dagelijks bestuur voor onbepaalde tijd toegewezen aan leden, 
die daartoe aan het dagelijks bestuur schriftelijk een verzoek hebben gericht. 

2. … 

11. Het is de ligplaatshouder verboden de ligplaats aan derden in gebruik te geven. 
 

BEZOEK VAARTUIGEN INGESCHREVEN BIJ DE KMJC ZONDER VASTE LIGPLAATS 

Artikel 3  

1. Leden die met hun schip ingeschreven in het jachtenregister van de KMJC, de jachthaven 
bezoeken dienen voor het kiezen van een ligplaats de aanwijzingen van de dienstdoende 
havenmeester op te volgen. 

2. … 
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BEZOEK PASSANTEN 

Artikel 4  

1. Aan passanten kan, indien op een veilige wijze mogelijk, een ligplaats worden aangeboden in de 
KMJC-jachthaven; zij dienen bij het kiezen van een ligplaats de aanwijzingen van de 
dienstdoende havenmeester op te volgen. 

2. Na het afmeren op de aangewezen ligplaats dient de schipper van het bezoekende jacht zich te 
melden bij de havenmeester alwaar hij (zij) zal worden ingeschreven in het havenregister. 

3. Het liggeld per dag bedraagt: het passantentarief x lengte (m) van het vaartuig. 

4. Na 14 aaneengesloten ligdagen kan het dagelijks bestuur de passant het verdere verblijf in de 
jachthaven ontzeggen. 

 

HAVEN 

Artikel 5  

1. Indien wordt geconstateerd dat door (leden-)passanten de haven als thuishaven gebruikt wordt, 
heeft het dagelijks bestuur de bevoegdheid de gebruiker een ligplaats te ontzeggen. 

2. Het is de ligplaatshouder verboden het in de haven afgemeerde vaartuig of de ligplaats tot 
voorwerp van commerciële activiteit te maken. 

 

TOEWIJZING WINTERLIGPLAATS 

Artikel 6  

1. Voor de periode van 1 november tot 1 april kunnen zowel leden als niet-leden van de KMJC een 
winterligplaats in de haven verkrijgen. 

2. Ter verkrijging van een winterligplaats dient een schriftelijke aanvraag bij de vereniging te 
worden ingediend. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de havenmeester. Aanvragen van 
zowel leden als niet-leden moeten voor 15 oktober zijn ontvangen. 

3. … 
 

AANWIJZINGEN EN GEDRAGSREGELS 

Artikel 7  

1. Het havenreglement geldt voor het gehele haventerrein bestaande uit de haven, de bijbehorende 
(parkeer)terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen. 

2. Een ieder die zich op het haventerrein bevindt dient de aanwijzingen van de havenmeester op te 
volgen. 

3. Men is gehouden op het haventerrein orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in 
acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft. 

4. Op het haventerrein is het niet toegestaan: 
a. hinderlijk lawaai te maken; 
b. het havencomplex te verontreinigen met afvalstoffen (daaronder begrepen afvalstoffen 

afkomstig van het boordtoilet en uitwerpselen van dieren, olie, lenswater en dergelijke); 
c. honden los te laten lopen; 
d. zonder toestemming van de havenmeester motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig 

te verplaatsen; 
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e. een andere ligplaats in te nemen dan is overeengekomen danwel is aangewezen; 
f. op het haventerrein open vuur (waaronder begrepen barbecuen) te gebruiken; 
g. eigendommen buiten het vaartuig op het haventerrein onbeheerd te laten; 
h. in de haven te zwemmen; 
i. in de haven te vissen; 
j. op het haventerrein te kamperen; 
k. buiten de parkeervakken te parkeren; 
l. het vaartuig als permanente woon- en/of verblijfplaats te gebruiken; 

5. Overtreding van de bovengenoemde verboden geeft het bestuur of de havenmeester het recht de 
overtreder de toegang tot de haven, bijbehorende terreinen en de zich aldaar bevindende 
gebouwen te ontzeggen. 

 

AFVALSTOFFEN 

Artikel 8  

1. Milieubelastende afvalstoffen kunnen bij de havenmeester worden afgegeven voor opslag in het 
milieudepot. 

2. Huishoudelijk afval moet worden gestort in de afvalcontainers op de kade. 
 

AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 9  

Het bestuur noch de havenmeester is aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak 
ook, aan personen of goederen toegebracht, of door verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en 
ander het gevolg is van een aan hem  en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming. 
 


