Havenreglement 2021 definitief
Op deze jachthaven is het HISWA haven- en werfreglement van toepassing en
aanvullende bepalingen, opgesteld door Stichting Passantenhaven Terschelling.
Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen:
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Sportvaartuig

Een vaartuig, uitsluitend in gebruik voor genoegen, zonder
commercieel doel.

Het Gemeentebestuur

Burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente
Terschelling.

Het Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Passantenhaven Terschelling.

Havenmeester

De door het Bestuur als havenmeester aangewezen
persoon of diens vervanger.

Watersportgebied

Het door het gemeentebestuur aan de Stichting toegewezen
en in huur gegeven terrein met havenkom, steigers,
opstallen en andere werken.

Eigenaar

Degene, die het eigendom heeft van een sportvaartuig.

Passant

Een van elders komende gebruiker van een sportvaartuig,
niet ingezetene van Terschelling.

Vaste ligplaats

Ligplaats uitsluitend bestemd voor sportvaartuigen in
persoonlijk eigendom bij ingezetenen van Terschelling.

Passantenligplaats

Ligplaats uitsluitend bestemd voor sportvaartuigen van
passanten.

De Stichting

De Stichting Passantenhaven Terschelling.

De Beheerder

Het Bestuur van de Stichting Passantenhaven Terschelling.

Ingezetene

Degene die in de basisregistratie personen van de
gemeente Terschelling is opgenomen en feitelijk in de
gemeente Terschelling zijn hoofdverblijf heeft in een voor
permanente bewoning aangewezen woonruimte.

Toeristenbelasting

Een belasting geheven terzake van het houden van
verblijf in het territoir van de gemeente behorende
watergebied door passanten op vaartuigen.

Woonschip

Elk vaartuig, dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd
als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting
uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot, een als
hoofdverblijf geldend dag- of nachtverblijf van één of meer
personen.
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Hoofdstuk 2. Algemeen:
Art. 1 Het beheer en toezicht van het watersportgebied berust bij het Bestuur, dat zich voor
uitvoerende taken kan doen bijstaan door een havenmeester. Aan deze kan het
Bestuur voor de uitvoering van die taken bevoegdheden delegeren.
Art. 2 Het bestuur draagt zorg voor het onderhoud van het watersportgebied en waakt voor
de goede orde en de handhaving van dit reglement.
Art. 3 Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting bij het aangaan van overeenkomsten en
het maken van afspraken, dan wel in opdracht de havenmeester. Het beheer en de
dagelijkse leiding in het watersportgebied geschiedt door instructie aan de
havenmeester.
Art. 4 De huurpremie voor de vaste ligplaatsen en de tarieven voor de passanten worden
door het bestuur vastgesteld. De tarieventabel voor passanten staat op de website en
wordt evenals dit reglement in het jachthavengebouw opgehangen. De huurpremie
voor een vaste ligplaats wordt op de betreffende huurovereenkomst aangegeven.
Art. 5 Voor bij bootjes, visbootjes, roeibootjes, trailers etc. worden voor een plaats op de
wal binnen het watersportgebied aparte tarieven vastgesteld.
Art. 6 Uit doelmatig beheer worden niet alle vaartuigen toegelaten. Een lijst van buiten
proportionele vaartuigen staat op de website en wordt evenals dit reglement in het
jachthavengebouw opgehangen.
Art. 7 Het havenreglement dient op een goed zichtbare plaats bij het kantoor van de
havenmeester leesbaar te zijn opgehangen.
Hoofdstuk 3. Aansprakelijkheid:
Art. 1 Het Gemeentebestuur, de Stichting en de havenmeester zij niet aansprakelijk voor
schade aan eigendommen van derden, op welke wijze ook ontstaan. Evenmin zijn zij
aansprakelijk voor diefstal gepleegd in het watersportgebied en voor persoonlijk letsel
door welke gebreken van het watersportgebied ook ontstaan, tenzij een en ander het
gevolg is van grove schuld van de Beheerder of personen in zijn dienst of door hem
aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.
Art. 2 De eigenaar of gebruiker van een sportvaartuig, dat ligplaats heeft in het watersportgebied of deze ligplaats verlaat of inneemt, is aansprakelijk voor onkosten of
schaden veroorzaakt door of met het sportvaartuig met toebehoren, door zijn toedoen
of door toedoen van zijn bemanning of gasten, ongeacht op welke wijze deze
onkosten of schaden zijn ontstaan.
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Art. 3 De sportvaartuigen en andere eigendommen van derden, die zich in het
watersportgebied bevinden, worden niet door de Stichting tegen brand en andere
schade verzekerd.
Naast de schade als bedoeld in art. 2 van dit hoofdstuk is de eigenaar,
respectievelijk de schipper eveneens aansprakelijk voor schade ontstaan door
onvoldoende vastmaken of op drift raken van zijn sportvaartuig.
Hoofdstuk 4. Vaste ligplaatsen:
Art. 1 Er zijn uitsluitend vaste ligplaatsen bestemd voor ingezetenen van de gemeente
Terschelling.
Art. 2 Het Bestuur zorgt voor het aanwijzen van lig- en staanplaatsen van sportvaartuigen
en voertuigen. Het is te allen tijde bevoegd veranderingen aan te brengen in de
ligging en rangschikking daarvan. Billijkheid en doelmatig beheer vormen daarbij de
richtlijnen. Deze bevoegdheden delegeert het Bestuur aan de havenmeester.
Vanuit dat doelmatig beheer dient de maatvoering van het sportvaartuig passend te
zijn aan de ligplaats. Ook worden (tijdelijk) beschikbare plekken opgevuld door
andere vaartuigen. Naast vaartuigen van ingezetenen kunnen ook vaartuigen van
passanten een plaats worden geboden bijvoorbeeld vanwege ziekte of handicap.
Art. 3 Vaste ligplaatsen worden verhuurd voor de periode van een jaar. Het huurjaar vangt
aan op 1 januari en loopt van 1 januari tot en met 31 december daaraanvolgend. De
huur wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is afhankelijk van de grootte van
het sportvaartuig en het type ligplaats. Zij dient jaarlijks voor 1 april van het huurjaar
aan de penningmeester te worden voldaan. Of als de ligplaats later in het jaar wordt
ingenomen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
Als pas op of na 1 oktober een vaste ligplaats wordt gehuurd, wordt er een half jaar in
rekening gebracht.
Art. 4 Er zal zo nodig een lijst worden aangelegd van eigenaren van sportvaartuigen, die
een vaste ligplaats wensen. Aan hen moet bij vrijkomen van een lig- of staanplaats
voorkeur worden verleend in volgorde van hun aanmelding. Na 2 x weigeren van een
aangeboden ligplaats komt men weer onderaan deze lijst.
Art. 5 De ligplaats vervalt automatisch per 1 januari. Voor 31 januari wordt de huurder een
nieuwe overeenkomst aangeboden. Hierin worden eventuele wijzigingen verwerkt.
Art. 6 Niemand mag zijn rechten op een gehuurde ligplaats aan een ander overdoen, deze
onderverhuren of gratis ter beschikking stellen aan derden.
Art. 7 Het Bestuur is uit oogpunt van doelmatig beheer bevoegd de plaatsen van afwezige
ingezetenen te benutten voor passanten. Deze ingezetenen zijn daarom verplicht bij
afwezigheid voor langere tijd dan 3 dagen, de vermoedelijke duur van de afwezigheid
aan de havenmeester op te geven. Vorenstaande gebruik door derden geeft geen
recht op reductie van de huurpremie.
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Art. 8 Het recht op vaste ligplaats vervalt onmiddellijk:
• indien eigenaar ophoudt ingezetene te zijn;
• wanneer de huurder geen sportvaartuig meer heeft, tenzij hij binnen 1 jaar een
nieuw sportvaartuig bezit en de kosten voor de ligplaats betaalt;
• wanneer de huurder het liggeld niet binnen 14 dagen betaalt na daartoe
aangemaand te zijn door de penningmeester;
• indien de huurder van een vaste ligplaats zich niet houdt aan de bepalingen van
dit reglement na daartoe éénmaal schriftelijk te zijn gewaarschuwd.
Art. 9 Ingezetenen (per adres), die eigenaar zijn van meer dan één sportvaartuig zullen
voor hun tweede of volgende sportvaartuig te allen tijde plaats moeten maken voor
ingezetenen, die voor een sportvaartuig een ligplaats wensen.
Dit artikel is niet van toepassing als het 2e sportvaartuig redelijkerwijs kan worden
beschouwd als bijboot van het 1ste sportvaartuig.
Hoofdstuk 5. Passanten:
Art. 1 Aan passanten zal, gelet op het karakter van de haven als passantenhaven, slechts
worden toegestaan maximaal drie dagen een ligplaats in te nemen. Van deze ligduur
kan worden afgeweken zoveel langer als mogelijk is, dan wel naar het oordeel van of
vanwege het Bestuur noodzakelijk is.
Art. 2 Iedere eigenaar is verplicht zich onmiddellijk na aankomst te melden bij de
havenmeester.
Art. 3 De havenmeester zorgt voor de toewijzing van ligplaatsen van de sportvaartuigen.
Hij is te allen tijde bevoegd veranderingen aan te doen brengen in de ligging en
rangschikking der vaartuigen. Billijkheid en doelmatigheid vormen daarbij de
richtlijnen.
.
Art. 4 De eigenaar is verplicht het liggeld en de toeristenbelasting terstond en bij
vooruitbetaling aan de havenmeester te voldoen.
Art. 5 Buiten kantooruren dient u gebruik te maken van havengeldzakjes.
Art. 6 Het niet betalen van havengeld is strafbaar.
Art. 7 Gedurende de periode 1 november tot 1 maart geldt het winter dagtarief. Ook is er in
deze periode een winter maand tarief. Dit winter maand tarief is exclusief de
stroomkosten. Ligt men korter dan een maand dan geldt het wintertarief per dag.
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Hoofdstuk 6. Verplichtingen en Algemene Verbodsbepalingen:
Art. 1 Iedere eigenaar is verplicht zijn sportvaartuig aan deugdelijke trossen of draden of te
meren zodat het vrij van — dan wel door stootkussens bescherming biedend - langs
andere sportvaartuigen, steigers en palen ligt.
Wordt hieraan niet, of in onvoldoende mate voldaan, dan heeft de havenmeester het
recht hierin te voorzien op kosten van de betrokken eigenaar.
Art. 2 Het is niet toegestaan in het watersportgebied reparaties te verrichten aan
sportvaartuigen zonder overleg met de havenmeester.
Art. 3 De eigenaar is verplicht te zorgen dat zijn sportvaartuig niet aan buitengewone
lekkage onderhevig is. Is dat wel het geval, dan dient in overleg met de
havenmeester tijdelijk een zodanige ligplaats te worden gekozen, dat bij zinken van
het vaartuig geen last wordt ondervonden. Gezonken sportvaartuigen dienen op
eerste aanzegging van de havenmeester te worden geborgen. Bij in gebreke blijven
geschiedt dit door de Stichting op kosten van de eigenaar.
Art. 4 Elk sportvaartuig moet in de haven zijn kluifhout ingenomen hebben, zijn boegspriet tenzij deze vast is - toppen en het anker op de boeg nemen, of althans zijn
sportvaartuig zodanig afmeren dat dit geen hinder geeft op de steigers of aan
naburige sportvaartuigen.
Art. 5 Het is ten strengste verboden de rust in het watersportgebied te verstoren o.a. door
met motorboten en bijboten snel in de haven te varen of door motoren en
lichtaggregaten te laten draaien indien dit anderen kennelijk hindert. In ieder geval is
geluidshinder door radio's of andere geluidsbronnen verboden, een en ander ter
beoordeling van de havenmeester.
Art. 6 Het is eveneens in het watersportgebied verboden:
• eigendommen van de Stichting te beschadigen, met haken in palen of houtwerk te
steken, daarin spijkers, krammen e.d. te slaan of daarin op eigen initiatief
verandering aan te brengen;
• vuilnis, olie of oliehoudend water in de haven te werpen of te lozen;
• gebouwen en het terrein te verontreinigen;
• honden los te laten lopen;
• auto's anders dan op de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren;
• masten, rondhouten of andere onderdelen van sportvaartuigen op de wal of
steigers te laten liggen of eigendommen buiten het sportvaartuig onbeheerd te
laten;
• open vuur, bijv. voor barbecueën of roken van vis, op of in de onmiddellijke
nabijheid der sportvaartuigen te gebruiken (hieronder valt niet het normale gebruik
van kooktoestellen);
• op de steigers te fietsen;
• in de haven te zwemmen of te surfen;
• met goederen of waren te venten;
• trailers achter te laten op het jachthaven terrein.
blad 5 van 6

Bekrachtigt door stichtingsbestuur 19 dec. 2020

Havenreglement 2021 definitief
Art. 7 Het is verboden aanstoot te geven door gedrag in het algemeen; kleding etc. door het
verstoren van de rust en orde of door onzindelijkheid, ook door huisdieren.
Art. 8 Afval en vuilnis dienen in de daarvoor aanwezige containers te worden gestort. Het
ledigen van chemische toiletten dient te geschieden in de daarvoor aanwezige plaats.
Art. 9 Het is verboden met een woonschip een ligplaats in te nemen of te hebben of een
ligplaats voor een woonschip beschikbaar te stellen.
Hoofdstuk 7. Slotbepalingen:
Art. 1 Alle bezoekers van het watersportgebied zijn verplicht zich te houden aan (de
bepalingen van) dit reglement, het HISWA reglement + aanvullende bepalingen en de
aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.
Art. 2 Bij het niet opvolgen van deze verplichtingen is de havenmeester c.q. het Bestuur
gerechtigd de bezoekers de verdere toegang tot het watersportgebied te ontzeggen
en hebben de bevoegdheid schepen weg te sturen.
Art. 3 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.
-/-
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