Watersportvereniging Nieuwe Meer
opgericht 10 mei 1912

HAVENREGELS
In onze haven gelden een aantal regels, waarvan de meesten ook zijn beschreven in het
Huishoudelijk Reglement:
Vaartuigen
1. De vaartuigen in de haven dienen veiligheidstechnisch in een goede staat van onderhoud te
verkeren en er verzorgd uit te zien.
2. Indien, na herhaald verzoek, de ligplaatshouder zijn schip niet redelijk schoon houdt kan het
bestuur besluiten dit op kosten van de ligplaatshouder te laten schoonmaken.
3. Iedere bezitter van een vaartuig, die van een plaats in de haven gebruik maakt, is verplicht
zorg te dragen dat zijn vaartuig aan deugdelijke landvasten gemeerd ligt.
4. Slechts in overleg met de technisch havencommissaris c.q. de havenmeester mogen
beschermende middelen aan meerpalen en steigers worden aangebracht.
5. Ligt een vaartuig op zijn plaats gemeerd, dan mogen de buitenstekende delen niet over de
loopsteigers uitsteken.
6. Er dient zorg voor te worden gedragen, dat vallen en lijnen zodanig vastgezet zijn, dat deze
geen geluidsoverlast veroorzaken.
7. Het is verboden motoren langer dan noodzakelijk in de haven te laten draaien.
Aggregaten mogen in de haven niet worden gebruikt.
8. In het algemeen dient een bezitter van een vaartuig er voor zorg te dragen dat zijn vaartuig
geen overlast veroorzaakt.
9. Ieder lid dient, met in achtneming van de vlagetiquette, op zijn vaartuig de Nieuwe Meer-vlag
c.q. -geus en/of -sticker te voeren.
10. Het is niet toegestaan in de haven aan vaartuigen handelsreclame (w.o. borden met: te koop)
te voeren, met uitzondering van sponsoring conform KNWV voorschriften
Veiligheid en brandgevaar
1. Tussen de drie hoofdsteigers mag niet worden gezeild en gezwommen. Op de motor
mag slechts langzaam worden gevaren.
2. Zwemmen is geheel op eigen risico. Er wordt geen toezicht gehouden.
3. Men is verplicht kinderen die niet kunnen zwemmen een reddingsvest te laten dragen.
4. Op de steigers mogen geen voorwerpen en/of goederen worden opgeslagen.
Landvasten dienen ordelijk op de steiger te worden neergelegd.
5. Het is verboden op het haventerrein en/of de steigers te fietsen of te steppen.
6. Het gebruik van het speeltuintje op het haventerrein is alleen toegestaan aan kinderen jonger
dan 10 jaar, die onder toezicht staan van een bevoegde begeleider.
7. Ter voorkoming van brand- en/of explosiegevaar is een ieder verplicht op zijn vaartuig
en eigendommen in de haven de nodige voorzorgen te nemen.
8. Het is ten strengste verboden op de steigers en in de gebouwen van de haven te
koken en/of te barbecueën, alsmede brandgevaarlijke en/of ontplofbare stoffen en
voorwerpen (zoals benzine, gasflessen, buitenboordmotoren) in de verenigingsgebouwen op
te slaan.
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Milieu
1. Het is verboden het haventerrein en het water op enigerlei wijze te verontreinigen.
2. Huishoudelijk afval dient in de daarvoor aanwezige afvalcontainers te worden gestort.
Papier en karton apart in de papiercontainer. Lege batterijen moeten in de afvalbox in het
havenkantoor worden gedeponeerd. Chemisch afval, zoals lege accu's, verfafval,
spuitbussen, afgewerkte motorolie en bilgewater dient door de ligplaatshouder zelf bij een
milieudepot te worden afgeleverd. De havenmeester kan u aan het adres helpen.
3. Het gebruik van onderwaterlijnclosets is in de haven niet toegestaan. Chemische toiletten
kunnen niet op de haven geleegd worden, ook niet in de toiletten. Voor het leegpompen van
uw vuilwatertank is op de haven een afzuigpomp beschikbaar. Voor het uitzuigen van
bilgewater zijn er meerdere stations rond de Westeinder beschikbaar.

Aansprakelijkheid
1. De vereniging en/of het bestuur is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of dood inclusief de
gevolgen daarvan, veroorzaakt door gebeurtenissen op het haventerrein en in de gebouwen
dan wel tijdens activiteiten door de vereniging georganiseerd, aan leden, hun gasten en aan
passanten.
2. De vereniging en/of het bestuur is niet aansprakelijk voor enigerlei schade (incl. de
gevolgschade) die door welke oorzaak dan ook wordt geleden door leden en/of hun gasten en
door passanten.
3. Enigerlei schade veroorzaakt door gedrag strijdig met dit reglement wordt toegerekend aan de
desbetreffende leden c.q. de passanten.
4. Ieder lid is gehouden zijn in de haven aanwezige schepen en op het haventerrein en in de
gebouwen aanwezige eigendommen c.q. bezittingen adequaat te verzekeren tegen
aanspraken op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

Algemeen
1. De havenmeester is beschikbaar van 08.00-12.00 en van 14.00 tot 18.00. Voor noodgevallen
kunt u altijd terecht.
2. De walstroomaansluitingen mogen alleen met toestemming van de havenmeester en tegen
betaling gebruikt worden.
3. U wordt verzocht zuinig met het water om te gaan en de slangen en tappunten met zorg te
behandelen.
4. Het is niet toegestaan om in badkleding het clubhuis te betreden of topless te zonnen.
5. Er geldt een algeheel rookverbod in alle gebouwen van de vereniging (behalve in het
woonhuis van de havenmeester).
6. Honden dienen te allen tijde te zijn aangelijnd en mogen niet worden uitgelaten op het
haventerrein of op de grasdam. Dus altijd even over met het pontje.
7. De havenmeester neemt zonodig passende maatregelen bij overtreding van de havenregels.
Ook kan het bestuur de havenmeester opdragen (orde) maatregelen te nemen.
8. Daar waar deze havenregels niet in voorzien beslist het bestuur.

Het Bestuur
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