
HAVENREGLEMENT 

 
De Algemene Ledenvergadering van Watersportvereniging 'Het Haventje' te Batenburg heeft bij besluit 
van 30 maart 2017 een havenreglement vastgesteld: 
De bepalingen van dit havenreglement zijn van toepassing op de havenfaciliteiten en terreinen van de 
vereniging en gelden voor alle leden, passanten en bezoekers.  

  
Artikel 1 – Havenmeester 
 

1 1 De havenmeester en de waarnemend havenmeesters worden door het bestuur aangesteld. 
2 De havenmeester oefent het dagelijks toezicht uit en beheert de haven en het terrein. 
3 De aanwijzingen van de havenmeester dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 
4 De havenmeester kan afwijken van de bepalingen van dit reglement in door omstandigheden 

gerechtvaardigde situaties. 
  

Artikel 2 - Gebruik van terrein en haven 
 

1 1 Het terrein van de vereniging is openbaar toegankelijk voor voetgangers en fietsers. 
2 2 Het terrein behorend bij het havengebouw en de aanlegsteigers zijn slechts toegankelijk voor 

leden, introducés en passanten. 
3 3 Het betreden en gebruiken van terrein, voorzieningen en aanlegsteigers zijn geheel voor eigen 

risico. De vereniging, het bestuur of diens vertegenwoordiger kunnen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen, evenals voor ongevallen en/of 
lichamelijk letsel. 

4 Het is verboden: 

• Te zwemmen in de haven;  

• Te vissen vanaf de steigers; 

• Geluidsoverlast te veroorzaken; 

• Tussen 22.00 uur en 08.00 uur geluidshinder te veroorzaken en/of de nachtrust van anderen 
te verstoren op het haventerrein en steigers; 

• Gedurende het verblijf in de haven van onderwatertoiletten gebruik te maken; 

• Zich zonder dringende noodzaak op andermans vaartuigen te begeven; 

• In de haven onderhoudswerkzaamheden of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk geluid, 
andere overlast, risico op schade aan eigendommen van anderen en/of ongevallen kunnen 
ontstaan;  

• Een vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat afgemeerd te laten. Dit ter 
beoordeling door het bestuur; 

• Een boot zonder toestemming van het bestuur op het terrein of in de haven te koop aan te 
bieden. 

• Op het haventerrein kampeermiddelen te plaatsen en te overnachten; 

• Afval, van welke aard dan ook, op het terrein achter te laten. Huishoudelijk afval dient te 
worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers; 

• Voertuigen op het terrein te parkeren. 
5 De afvalcontainers zijn uitsluitend bestemd voor leden en/of passanten; het is niet toegestaan 

om afval van thuis in de afvalcontainers van de haven te deponeren! 
6 In deze haven zijn geen inzamelpunten voor overige afvalsoorten zoals bijvoorbeeld: (a) chemisch 

toilet, (b) chemisch afval, (c) verfresten, (d) oliehoudende producten, (e) bootonderdelen, enz. 
enz. 

7 De toegang tot de botenhelling en de steigers dienen te allen tijde vrijgehouden te worden. 
8 De toegang en het gebruik van de helling is uitsluitend toegestaan aan leden van WSV 'Het  

Haventje' die ligplaatshouder zijn.  
9 In beginsel is de botenhelling slechts bestemd voor gebruik aan het begin en einde van het 

vaarseizoen. 



10 De slagboom bij de oprit dient te allen tijde afgesloten te zijn. 
11 Huisdieren zijn op het haventerrein en de steigers, mits aangelijnd, toegestaan. 
12 Eigenaren van huisdieren dragen er zorg voor dat hun huisdieren geen overlast veroorzaken en 

dat uitwerpselen direct worden opgeruimd.  
13 In de gehele haven geldt een maximum vaarsnelheid van 3 km. 

  
Artikel 3 – Ligplaats leden 
 

1 Vaste ligplaatsen kunnen door het bestuur uitsluitend worden toegewezen aan leden van de 
vereniging onder de volgende voorwaarden en bepalingen: 

• De ligplaatshouder is verplicht de havenmeester in kennis te stellen indien het vaartuig voor 
een of meerdere nachten niet op de ligplaats aanwezig zal zijn.  

• De havenmeester kan een vrije ligplaats tijdelijk toewijzen aan een passant.  

• De havenmeester kan een aan een lid toegewezen ligplaats tijdens afwezigheid toewijzen aan 
een passant. 

• Indien de toegewezen ligplaats niet door de ligplaatshouder in gebruik is kan het bestuur c.q. 
de havencommissaris deze ligplaats toewijzen als tijdelijke 'zwerfplek' aan een aspirant-
ligplaatshouder. 

2 Het gebruik en/of ter beschikking stellen van de ligplaats en/of vaartuig aan derden, al dan niet 
tegen vergoeding en zonder diens aanwezigheid is niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke 
toestemming van het bestuur c.q. de havencommissaris. 

3 Het ontvangen van gasten in de haven valt onder de verantwoordelijkheid van de ontvangende 
leden, die erop toe moeten zien dat hun gasten geen overlast veroorzaken. Kinderen jonger dan 
12 jaar hebben zonder begeleiding geen toegang tot de haven. 

4 4 De aanlegplaats voor de partyboot is niet bestemd als ligplaats voor leden en/of passanten en 
moet worden vrijgehouden. 

5 5 Belemmeringen van de vrije doorgang op de steigers evenals gebruik van de steigers voor 
recreatieve doeleinden is niet toegestaan. 

  
Artikel 4 - Ligplaats passanten  
 

1 1 Het vrij aanleggen aan de passantensteiger is alleen toegestaan tussen 09.00 en 16.00 uur. 
2 Buiten deze tijden is havengeld en de door de gemeente Wijchen vastgestelde toeristenbelasting 

verschuldigd. 
3 2 Bij aankomst en/of voor overnachtingen dienen passanten zich bij de havenmeester te melden 

volgens de aanwijzingen op het informatiebord bij het havengebouw. 
4 3 De maximaal aaneengesloten verblijfsduur voor passanten is één week. Tussen het vertrek en 

aankomst voor een nieuw verblijf in onze haven dienen minimaal 14 dagen te liggen! 
4 Uitzondering op deze regel kan alleen door het bestuur worden verleend.  

5 5 In afwijking van het eerste lid geldt tijdens de ‘Batenburgse dag’ voor passantenligplaatsen een 
dagtarief. 

  
Artikel 5 - Verzekering 
 

1 1. Voor elk zich in de haven bevindend vaartuig dient tenminste een verzekering tegen wettelijke 
aansprakelijkheid te zijn afgesloten.  

2 Op verzoek van de havenmeester zal een verzekeringsbewijs moeten worden overlegd 
  

Artikel 6 - Gebruik ligplaats 
 

1 1. Het gebruik van een ligplaats is geheel voor eigen risico. 
2 2. Een ligplaatshouder dient zijn vaartuig op de toegewezen ligplaats af te meren, behoudens 

andere aanwijzingen van de havenmeester. 



3 Iedere ligplaatshouder en/of passant is gehouden zijn vaartuig zodanig af te meren dat geen 
schade wordt toegebracht aan de steiger en/of andere vaartuigen. 

4 3. In voorkomende gevallen kan de havenmeester ter voorkoming van schade of letsel op kosten 
van een lid of passant passende maatregelen treffen. 

  
Artikel 7 - Schade 
 

1 In geval van schade, veroorzaakt aan eigendommen en/of bezittingen van de vereniging of 
derden is men verplicht dit onverwijld te melden aan de eigenaar en de havenmeester. 

2 1. De vereniging, het bestuur of diens vertegenwoordiger is niet aansprakelijk voor schade aan 
boten, voertuigen en/of eigendommen van derden. 

3 2. De vereniging, het bestuur of diens vertegenwoordiger is niet aansprakelijk voor ontvreemding 
van boten, voertuigen en/of eigendommen van derden. 

  
Artikel 8 - Calamiteiten en ontruiming 
 

1 1. In de haven zijn noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen zoals reddingsboeien, zwemtrappen en 
brandblussers aangebracht. In het havenkantoor bevindt zich een verbandkist. 

2. Het is niet toegestaan deze voorzieningen oneigenlijk te gebruiken of te misbruiken, schade 
hierdoor aan de voorzieningen zal op de persoon/personen in kwestie worden verhaald.     

2 3. Op eerste aanwijzing van de havenmeester dienen vaartuigen onmiddellijk verwijderd te worden. 
3 4. De havenmeester heeft de bevoegdheid om, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, 

alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter voorkoming van persoonlijk letsel  en voor het 
behoud van eigendommen en vaartuigen. 

 5.  
Artikel 9 - Bevoegdheid bestuur  
 

1 In de gevallen en situaties waarin de bepalingen van het havenreglement niet voorziet beslist het 
bestuur. 

  
Artikel 10 - Overtredingen 
 

1 Overtreding van de bepalingen van het havenreglement kunnen leiden tot schorsing van het 
lidmaatschap en ontzegging van de toegang tot en het gebruik van de verenigingsfaciliteiten. 

  
Het havenreglement treedt in werking met ingang van 1 april 2017 

 
  

 

  


