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Havenreglement Twiske Haven 
Geldig vanaf 1 januari 2012. 
 
Artikel 1 
Dit havenreglement geldt voor de 
gehele jachthaven bestaande uit de 
haven, de bijbehorende (parkeer- en 
stallings-)terreinen en de zich aldaar 
bevindende gebouwen. 
Artikel 2 
Een ieder die zich op de jachthaven 
bevindt, dient de aanwijzingen van de 
havenmeester of zijn personeel op te 
volgen. 
Artikel 3 
Een ieder die zich op de jachthaven 
bevindt, is gehouden orde, rust en 
zindelijkheid te betrachten, de 
veiligheid in acht te nemen en te 
voorkomen dat men door zijn gedrag 
aanstoot geeft. Op de jachthaven is het 
niet toegestaan: 
1. hinderlijk lawaai te maken; 
2. de jachthaven te verontreinigen 

met olie, bilgewater, vet, 
huishoudelijk afval, uitwerpselen 
van dieren of met andere 
milieuverontreinigende stoffen; 

3. boten af te spuiten buiten de 
daarvoor ingerichte spuitplaats 

4. elders ligplaats/stalling in te 
nemen dan is overeengekomen 
dan wel is aangewezen; 

5. het vaartuig niet behoorlijk af te 
meren of in onverzorgde staat 
achter te laten; 

6. eigendommen buiten het vaartuig 
onbeheerd achter te laten; 

Artikel 4 
Een ieder die zich op de jachthaven 
bevindt, is gehouden afval tedeponeren 
in de daarvoor geëigende 
inzamelpunten. Bijzondere 
afvalstoffen/stortmateriaal worden niet 
door de jachthaven ingenomen. Ter 
verwijdering van deze stoffen dient 
men de aanwijzingen op te volgen van 
de havenmeester. Ingeval van 
overtreding is de havenmeester 
gerechtigd om op kosten van de 
veroorzaker de verontreinigingstoffen 
te (doen) verwijderen. 
Artikel 5 
Boten dienen te zijn voorzien van de 
sticker uitgegeven door de 

havenmeester na ontvangst van de 
betaling van de liggelden. Trailers en 
losse masten dienen ten alle tijden te 
zijn voorzien van een label met 
hetzelfde nummer als de sticker, en 
klant- en bootnaam. 
Artikel 6 
Een ieder is gehouden zijn vaartuig, 
toebehoren en eventuele trailer in 
redelijke staat te onderhouden. Indien 
de havenmeester van mening is dat uw 
zaken niet in redelijke staat verkeren 
zal u worden aangemaand actie te 
ondernemen. Indien na 1 maand geen 
verbetering heeft plaatsgevonden zal 
de havenmeester u verzoeken de zaken 
te verwijderen. Indien dit na 2 weken 
niet gebeurd is, zal de havenmeester 
deze zaken op uw kosten verwijderen. 
Artikel 7 
U dient het vaartuig deugdelijk af te 
meren en/of te stallen, zodat ook bij 
veel wind en/of regen geen schade aan 
uw of andere vaartuigen kan ontstaan. 
Gebruik (indien nodig) een deugdelijk 
dekzeil en maak dit goed vast. Mocht 
zo’n zeil gaan klapperen, scheuren of 
een waterbak veroorzaken, dan zal de 
havenmeester deze verwijderen, 
waarbij de kosten op de eigenaar 
verhaald kunnen worden. Zorg tevens 
voor een deugdelijke afwatering. 
Artikel 8 
Bij onderhoud en reparatie van het 
vaartuig of onderdelen daarvan moet 
verontreiniging van de bodem worden 
voorkomen. Bij schilderwerkzaamheden 
aan de romp dient de grond met een 
zeil te worden afgedekt; het 
vrijgekomen afval dient dagelijks 
opgeruimd te worden. Schuren is alleen 
toegestaan met stofafzuiging. 
Artikel 9 
De havenmeester/Twiske Haven is niet 
aansprakelijk voor 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. De 
vaartuigen en andere eigendommen 
van de bezoekers worden niet door de 
jachthaven tegen brandschade of 
andere schade verzekerd. Dit behoort 

door de eigenaar te geschieden, vooral 
wat betreft de wettelijke 
aansprakelijkheid. 
Artikel 10 
De eigenaar van een vaartuig, dat 
ligplaats/stalling heeft in de jachthaven, 
is aansprakelijk voor alle schade die 
door zijn vaartuig en/of door zijn 
toedoen en/of door toedoen van zijn 
gasten veroorzaakt wordt aan 
eigendommen van de jachthaven en/of 
eigendommen van derden. Hij dient 
aangebrachte schade binnen 30 dagen 
te doen herstellen. Bij in gebreke 
blijven daarvan zal erin worden 
voorzien (door de jachthaven) op zijn 
kosten. 
Artikel 11 
Indien de huurder van een lig- of 
bergplaats zijn vaartuig, toebehoren 
en/of lig- en bergplaats in gebruik wil 
geven aan derden, dient hij vooraf 
toestemming te krijgen van de 
havenmeester. 
Artikel 12 
Voertuigen mogen alleen tijdelijk het 
haventerrein op om boten te traileren 
en/of spullen naar de boot te 
brengen/te halen. Daarna dient u uw 
voertuig op de parkeerplaats te 
parkeren. 
Artikel 13 
Het is niet toegestaan, zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de 
havenmeester, het afgemeerde of 
gestalde vaartuig of de lig- of 
bergplaats tot voorwerp van 
commerciële activiteit te maken. Onder 
dit laatste wordt mede verstaan de 
verkoop en/of verhuur van het vaartuig 
en/of toebehoren, alsmede het 
aanbrengen van daartoe strekkende 
borden, mededelingen en 
aanduidingen. 
Artikel 14 
Wanneer u het liggeld niet tijdig 
voldoet kan uw recht op de ligplaats 
worden opgeschort. 
 
Dit havenreglement zal u op eerste 
verzoek worden overhandigd maar is 
ook te bekijken op 
www.twiskehaven.nl 
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