1.

Aanvullend Havenreglement / huisregels Vinkeveen Haven;

Dit Haven- werfreglement (huisregels) zijn opgesteld zodat wij voor iedereen
een prettig verblijven bij Vinkeveen Haven / Zeilschool de Vinkeveense Plassen
kunnen garanderen. Dit reglement is van toepassing op het gehele terrein
bestaande uit de haven, de werf, de bijbehorende parkeer- en stallingsruimten
en de aldaar bevindende gebouwen.
1.1

Melden havenkantoor / openingstijden

De toegang tot de haven is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich
direct bij aankomst te melden op het havenkantoor. Op alle werkdagen is het
havenkantoor open van 9.00 uur tot 17.00 uur. Buiten deze tijden zijn wij te
bereiken via de intercom. Het haventerrein is dagelijks tussen 8.00 en 23.00 uur
toegankelijk. Buiten deze tijden is het niet toegestaan het terrein te betreden
of te verlaten. Het is niet toegestaan in de haven aan boord te overnachten
tenzij anders is overeengekomen. De slagboom van de parkeerplaats wordt na
23.00 uur buiten werking gesteld.
1.2

Eigen risico bezoeker / gast

Het betreden van het terrein, de gebouwen en de steigers / bruggen geschied
volledig op eigen risico van de bezoeker. Vinkeveen Haven aanvaard derhalve
geen enkele aansprakelijk inzake schade van welke aard of door welke oorzaak
ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig
goed, tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en / of de zijnen
toerekenbare tekortkoming.
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Verplichtingen bezoeker / gast
Onze haven beschikt over verschillende soorten ligplaatsen, onze
havenmeester wijst ligplaatshouders, passanten en bezoekers een ligplaats
aan;
Afwezigheid van de boot in de haven langer dan 2 nachten dient aan de
havenmeester gemeld te worden;
De douches en toiletten zijn overdag toegankelijk (tot 22.30 uur). Na
gebruik dienen deze netjes achtergelaten te worden;
Om het risico van brand en ontploffing zoveel mogelijk te beperken, dient
bij afwezigheid de hoofdschakelaar van uw boot uitgeschakeld te zijn en/
of accuklemmen afgekoppeld. Aanwezige gasflessen dienen te worden
dichtgedraaid;
Deponeer huishoudelijk afval, glas en papier in de daarvoor bestemde
vuilcontainers nabij het havenkantoor;
Groot afval zoals stoelen, barbecues hout en stalen voorwerpen kunt u niet
in of om de container deponeren, deze goederen dienen door u zelf
afgevoerd worden van het terrein van Vinkeveen Haven;
Houd honden aan de lijn en laat ze buiten het haventerrein uit.
Uitwerpselen dient u zelf op te ruimen;
Het is verboden te fietsen en/of te skeeleren op de steigers.
Op het haventerrein is kamperen verboden.
Lassen, slijpen, open vuur en het gebruik van elektrische kachels is ten
strengste verboden;
Leg de boot stevig en goed vast zodat er geen schade aan de steigers kan
ontstaan, mocht er schade ontstaan aan een steiger of andere boot dan
worden de kosten verhaald op de veroorzaker;
De havenmeester is ten aller tijden gerechtigd om een boot te
verplaatsen.
Uitvoering van werkzaamheden door bedrijven welke niet op de jachthaven
zijn gevestigd is alleen toegestaan na toestemming van de havenmeester;
Drie maanden vooraf dient u winter en zomerstalling te reserveren.
Vinkeveen Haven is niet aansprakelijk voor diefstal, brand of andere
schade welke tijdens de stalling aan uw boot ontstaat. U dient zelf
verzekerd te zijn;
Berg bij het verlaten van uw boot uw eigendommen goed op en sluit uw
boot deugdelijk af;
Het huren van een ligplaats in het zomer seizoen is 1 april t/m 1 oktober,
de boot dient voor of op 1 oktober verwijderd te worden uit de haven;
De nieuwe prijzen voor het volgend seizoen worden minimaal 3 maanden
vooraf vastgesteld en zijn te allen tijde opvraagbaar.

