
 

JACHTHAVENREGLEMENT CAMPING LAN EN MAR  
 
Artikel 1 : Dit reglement is van toepassing voor: 

De haven, het toevoerkanaal, de bijbehorende (parkeer-) 
terreinen en de zich aldaarbevindende gebouwen.  
Havenmeester: eigenaar en vervanger.  
Klanten: huurders van boten van Lan en mar, passanten, 
vaste  ligplaatshouders.  
  
Artikel 2 : Naleving  

Het toezicht op de naleving van het reglement berust op de 
havenmeester. Hun aanwijzingen dienen prompt  
te worden opgevolgd. 
.  
Artikel 3 : Toegang  

Toegang tot het jachthaventerrein geldt alleen voor 
klanten en kampeergasten.  
Kinderen jonger dan 12 hebben alleen toegang onder  
begeleiding van een volwassenen.  
Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester 
of in de receptie 
.  
Artikel 4 : Geboden  

Op het jachthaventerrein is het tussen 23.00 en 8.00 uur  
rustig. Het is dan niet toegestaan om hinderlijk  
lawaai te maken.  
 
Alle huishoudelijkeafval moet in de daarvoor bestemde 
afvalcontainers. Papier, huishoudelijk afval en glas wordt 
gescheiden ingezameld. Gevaarlijke stoffen worden  
niet op het jachthaventerrein ingezameld.  
 
Het onderwatertoilet kunt u niet 
in de jachthaven gebruiken. Ledigen van het chemisch 
toilet is  mogelijk op de daarvoor bestemde toilet naast het 
toiletgebouw. 
 
Drinkwater is om te drinken, voor het schoonmaken van  
de boten kunt u havenwater gebruiken.  
 
Alleen met toestemming van de havenmeester mag u de 
motoren laten draaien anders dan om het vaartuig te 
verplaatsen.  
 
Vaartuigen dienen netjes afgemeerd en in verzorgde  
staat achter gelaten te worden.  
 
Boten dienen met de steven naar de wal in de daarvoor 
bestemde of toegewezen boxen afgemeerd te worden.  
 
In de haven dient u rustig te varen met gestreken zeilen  
en te allen tijde onder controle.  
 
In de jachthaven mag u niet vissen.  
 
Klein vuur kunt u maken indien u geen schade brengt aan 
het gras. Vuurkorf is niet toegestaan. 
Vraag de havenmeester indien niet duidelijk is wat een 
klein vuur is. 
.  
Het is niet toegestaan met afvalstoffen (daaronder  
begrepen uitwerpselen van mensen en dieren), olie,  
lenswater en dergelijke het jachthaventerrein te  
verontreinigen. Ter verwijdering van de afvalstoffen dient 
men overleg te plegen met de havenmeester.  
Bij verontreiniging als bedoeld in dit artikel is de  
havenmeester genoodzaakt om op kosten van de  
veroorzaker de verontreinigingstoffen te (doen)  
verwijderen.  
 
Het niet opvolgen van de geboden of het overtreden  
hiervan geeft de havenmeester het recht de  
overtreders  de toegang tot het jachthaventerrein te 
ontzeggen.  
 
 
 

 
 
 
Artikel 5 : Ligplaatsen  

Het uitgeven van ligplaatsen berust bij de havenmee 
ster. De havenmeester behoudt zich het recht u indien 
gewenst, een andere ligplaats toe te wijzen.  
Uitgifte geschiedt op volgorde van inschrijfdatum.  
 
Ligplaatshouders zijn verplicht over tenminste een  
W.A. verzekering voor hun schip te beschikken.  
Voor schade aan meerpalen, walbeschoeiingen en 
steigers, worden de klanten van het vak verantwoordelijk 
gesteld en op diens kosten zal door de havenmeester 
opdracht tot herstel worden gegeven.  
 
Volgbootjes mogen alleen achter het schip worden af 
gemeerd als zij niet achter de box uitsteken.  
 
Opzegging ligplaatsovereenkomst geschied uitsluitend  

schriftelijk aan de havenmeester. Restitutie van 
verschuldigde of reeds betaalde huur is niet mogelijk.  
De opzegging voor het komende kalenderjaar moet voor 
 1 december van het lopende jaar in het bezit zijn van 
de havenmeester. Bij niet tijdig of volledig betalen van de 
verschuldigde huur zal de vordering in handen worden 
gegeven aan een deurwaarder waarbij alle hieruit 
voortvloeiende kosten voor rekening van de 
ligplaatshouder komen.  
 
Artikel 6 : Winterstalling  

Winterstalling op het jachthaventerrein is uitsluitend voor 
diegene die hiervoor betalen.  
Aanvraag voor winterstalling op de wal moet tijdig, 
schriftelijk worden gedaan.  
Het schip is verplicht W.A. verzekerd.  
 
Artikel 8 : Aansprakelijkheid  

Het bedrijf camping Lan en mar. is niet aansprakelijk voor:  
a. Letsel toegebracht aan personen, door welke oorz 

aak dan ook.  
b. schade hoe dan ook ontstaan of voor diefstal van 

welk eigendom van de klant dan ook. Iedere klant is aans 
prakelijk  voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte 
scha de aan de jachthaven of eigendommen van anderen.  
c. Behoudens grove schuld of opzet van de havenmees 

ter, is de havenmeester niet aansprakelijk voor enige 
schade.  
 
Artikel 9 : Overtredingen  

Bij overtredingen van het jachthavenreglement heeft 
de havenmeester de bevoegdheid de betreffende personen 
de toegang tot de jachthaven te ontzeggen terwijl de 
toegewezen ligplaatsen of huurboten in dergelijke gevallen 
worden ingetrokken. Hierbij is geen restitutie mogelijk van 
het reeds betaalde huurbedrag.  
Bij overtredingen van het jachthavenreglement die  
schade veroorzaken aan de jachthaven en het milieu in de 
jachthaven wordt de schade hersteld op kosten van de 
overtreder. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging 
worden verhaald op de veroorzaker van die verontreiniging.  
 
Artikel 10 : Overige  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet 
beslist de havenmeester. 
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