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HAVENREGLEMENT 

WV Ouderkerkerkplas 

 

 
Haven 
   

1. Onder de haven, waarop dit reglement van toepassing is, wordt verstaan de bij de WV 
Ouderkerkerplas in eigendom of beheer zijnde wateren en terreinen, inclusief de steigers, de 
bebouwing en andere constructies.  

  
Havenmeester 

  
2. De havenmeester is door het bestuur belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse gang 

van zaken in de haven.  
 

3. Hij is belast met de uitvoering van het havenreglement en is hiervoor verantwoording verschuldigd 
aan het bestuur. Hij houdt hiervoor een journaal bij waarin alle bijzondere gebeurtenissen worden 
genoteerd.   
 

4. In alle gevallen waarin vaartuigen, surfplanken, trailers of andere voorwerpen zich op of in de 
jachthaven bevinden, zonder dat de betreffende leden daartoe gerechtigd zijn, heeft de 
havenmeester, na overleg met het bestuur, het recht de vaartuigen, surfplanken, trailers en 
voorwerpen te doen verwijderen op kosten van de betreffende leden.   
 

5. Een ieder die zich op de haven bevindt is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te 
volgen. 
 

Toegang 

 
6. Toegang tot de haven is uitsluitend toegestaan aan leden.  

 
7. Toegang tot de haven is geregeld door middel van een pasjes systeem. Leden kunnen desgewenst 

een pas in bruikleen krijgen  voor de periode van het lidmaatschap. 
 

8. Bij afwezigheid van een toezichthoudende rol (doorgaans de havenmeester) is toegang tot de eerste 
verdieping niet toegestaan. 

 
9. Het is een lid toegestaan om een introducé (tot een maximum van 3) mee te nemen op de haven. Het 

lid blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn introducés. 

 
Ligplaatsen 

 
10. Ligplaatsen worden alleen uitgegeven aan leden van de vereniging. Onder ligplaatsen wordt verstaan 

de surfstalling (box en open), ligplaatsen voor open boten op de wal en aan de steiger. 
 

11. Onderverhuur van het vaartuig of van de ligplaats door de leden is zonder schriftelijke toestemming 
van het bestuur niet toegestaan.    
 

12. Slechts vaartuigen die naar het oordeel van het bestuur in goede staat van onderhoud zijn, kunnen in 
de haven worden toegelaten.   
 

13. Iedere eigenaar is verplicht zorg te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk ligt vastgemaakt en wel 
zodanig dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steiger, palen, hekwerk of bomen.  
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Veiligheid 
 

14. Het gebruik van elektriciteit via de in de haven aanwezige aansluitpunten is slechts toegestaan na 
toestemming van de havenmeester. 

 
15. Het is verboden:  

15.1. in de haven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk geluid of andere 
overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen optreden hoog genoeg voor het 
doen ontstaan van ontploffingen of brand; een en ander ter beoordeling aan de 
havenmeester.  

15.2. stoffen in het water van de haven te brengen of te lozen. Dit geldt zowel voor stoffen als 
brandstoffen, olie, en vet, alsook voor huishoudelijk afval, en andere stoffen die het 
oppervlaktewater kunnen verontreinigen.  

15.3. stoffen als onder 11.2 beschreven elders te deponeren of af te geven dan op de daarvoor 
bestemde plaats in de jachthaven. Ontbreekt die mogelijkheid in de jachthaven, dan blijft men 
persoonlijk verantwoordelijk voor een goede milieuvriendelijke afvoer van deze stoffen.  

15.4. op enige wijze schadelijke stoffen op of in de bodem te brengen binnen de jachthaven.  
15.5. huisdieren los te laten lopen op steigers of terreinen, tenzij anders aangegeven.  
15.6. drinkwater te gebruiken voor het wassen van vaartuigen of auto’s, tenzij het afspoelen van 

vaartuigen.  
15.7. constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties.  
15.8. steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren.  
15.9. auto’s op de terreinen te parkeren, zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester.  
15.10. te parkeren, zich te bevinden en/of te lopen op de hellingbaan anders dan voor het te water 

laten of het er uit halen van vaartuigen.  
15.11. in de haven reclame te voeren en/of commerciële activiteiten te ondernemen, zonder 

toestemming van het bestuur. 
15.12. op de Ouderkerkerplas te varen met behulp van aandrijving door benzinemotoren, tenzij 

ontheffing is verkregen. 
 

Aansprakelijkheid 
16. De vereniging, noch vrijwilligers die voor de vereniging activiteiten uitoefenen zijn niet aansprakelijk 

voor letsel of schade toegebracht aan personen en/of goederen van personen, door welke oorzaak 
dan ook.  

 
17. De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal van welk eigendom van de leden dan ook. 

 
18. Iedere eigenaar is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de 

jachthaven of eigendommen van de leden.  

 
19. Iedere eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van zijn vaartuig. 

 
Geschillen  

20. Bij overtredingen van het havenreglement, welke niet op eerst sommatie ongedaan worden gemaakt 
of ophouden, heeft het bestuur de bevoegdheid de betreffende leden de toegang tot de haven te 
ontzeggen.  
 

21. Bij overtredingen van het havenreglement die schade veroorzaken aan de jachthaven en/of aan 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.  

 
22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  

 
Opgemaakt februari 2013 te Ouderkerk aan de Amstel 


