
Huishoudelijk reglement van Buurthaven De 
Levant 

(versie 18 maart 2014) 

 
1. Het gebruik van de buurthaven, elektra, water en toilet staat open voor de door de 

stichting Buurthaven De Levant, verder aangeduid als de stichting, toegelaten 
jachten en hun eigenaren. 

2. Havengebruikers kunnen zonder overleg met het bestuur of de havenmeester 
geen gebruik maken van de loods 

3. Van de opslag kan alleen gebruik gemaakt worden na overleg met de 
havenmeester of met iemand uit het bestuur. 

4. Winterstalling in de loods is alleen mogelijk als er plaats is, restauratie en 
nieuwbouw gaan voor. Hebt u belangstelling voor een plaats in de loods, dan kunt 
u zich schriftelijk aanmelden op het adres van de buurthaven. 

5. De jachten liggen in de buurthaven voor risico van de eigenaar. De stichting 
draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal, letsel aan de boten of 
gebruikers door welke oorzaak dan ook. 

6. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het afmeren van zijn schip. 
7. Het zomerseizoen loopt van 1 mei tot 1 november en het winterseizoen van 1 

november tot 1 mei. Mensen met een vaste ligplaats krijgen automatisch een 
rekening per seizoen.  

     Geef minimaal een maand van te voren op of u de winter ergens anders gaat 
     liggen. U krijgt dan geen rekening over het winterseizoen en kunt het volgende   
     zomerseizoen gewoon weer terug komen.  
     De huur moet binnen vier weken na het ontvangen van de rekening worden 
     overgemaakt.  
     Restitutie is bij lange afwezigheid is niet mogelijk. 

8. De ligplaats is persoons- en schipgebonden. Bij verkoop kan het schip in principe 
niet blijven liggen. De ligplaats kan dus niet worden meeverkocht. Ook bij de 
aanschaf van een ander schip moet er eerst met het bestuur van de stichting 
worden overlegd. 

9. Als een havenplek tijdelijk vrij is mag alleen het bestuur of de havenmeester de 
plek onderverhuren. 

10. Het dagelijks beheer van de buurthaven geschiedt door de havenmeester. 
11. Bij langere afwezigheid van een schip moet de duur ervan aan de havenmeester 

worden gemeld zodat de plek voor passanten beschikbaar is 
12. Alle aanwijzingen en opmerkingen van de havenmeester moeten worden 

opgevolgd. Bij onenigheid kan men zich wenden tot het bestuur 
13. De hellingbaan is gemeente- eigendom en is vrij toegankelijk. Hij hoort niet bij de 

buurthaven. Bij eventuele ongelukken is de stichting niet aansprakelijk. 
14. De gebruikers zij gezamenlijk verantwoordelijk voor een plezierige en opgeruimde 

sfeer. Dit houdt onder meer in: 

 Dat iedereen de haven schoon houdt. Dit geldt zowel voor het water 
als voor de steigers. 

 Binnen de haven mag slechts met de laagst mogelijke snelheid worden 
gevaren. 

 De doorgang voor andere havengebruikers moet altijd vrij worden 
gehouden. 

 Hulpvaardigheid en interesse dragen mede bij aan een prettige sfeer. 



 Zie je onbekenden op andermans schip, dan wordt het door de meeste 
mensen op prijs gesteld als je deze onbekenden even aanspreekt of 
het meldt aan de havenmeester. 

15. Milieu en veiligheid: 

 Het onderwaterschip mag niet op de kade of op de steiger worden 
schoongespoten. 

 Olie- en verfresten mogen niet op het water geloosd worden. 

 De havengebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen chemisch afval. 

 In de loods is een container voor huishoudelijk afval. 

 Elk schip moet een goedgekeurde brandblusser aan boord hebben. 

 Heeft het schip een gasinstallatie, dan moet de gasfles in een goed 
geventileerde bun staan en de leidingen en slangen lekvrij zijn en op 
tijd worden vernieuwd. De installatie moet aan de geldende eisen 
voldoen. 

 In de opslag mogen geen brand- of explosiegevaarlijke stoffen worden 
opgeslagen. 

 Laat geen spullen op de steiger achter. 
16. Schade aan andermans schip of de haveninrichting moet door de veroorzakers 

worden vergoed. 
17. De havengebruikers kunnen gebruik maken van de elektrakasten op de steigers. 

Elke kast is apart gezekerd evenals elke contactdoos. De kast is van een 
aardlekschakelaar voorzien. De havenmeester heeft de sleutels van de 
contactdozen en de zekeringskasten. 

18. Normaal elektriciteitsgebruik zit in bij de huur. Grootverbruik zoals elektrische 
kachels en vorstbeschermers zijn niet toegestaan. 

19. Laat geen elektriciteitssnoeren onbeheerd achter. 
20. Op het eiland wonen veel mensen Vanwege de geluidsoverlast is het gebruik van 

machines niet toegestaan vóór 9 uur ’s ochtends en na 7 uur ’s avonds en op 
zon- en feestdagen de gehele dag.  

21. Grootschalig onderhoud als stralen, slijpen of werken met een naaldenbikhamer 
is altijd verboden in de haven. Ook langdurig gebruik van schuur- en 
freesmachines e.d. is niet toegestaan. Denk aan geluidsoverlast, ook aan 
klapperende schoten en verstagingen 

22. Bij ernstige overtredingen van het reglement en diefstal, vernielingen aan 
andermans eigendom, ernstige overlast voor omwonenden en ander 
onverantwoordelijk gedrag waardoor brand of schade kan ontstaan, is het bestuur 
te allen tijde gemachtigd tot verwijdering uit de haven over te gaan. Bij 
verwijdering wordt eventueel vooruitbetaalde huur verrekend met de gemaakte 
schade. 

23. De haven draait op vrijwilligers. We rekenen iedereen die gebruik maakt van de 
faciliteiten van de haven tot de groep vrijwilligers en verwachten dat 
ligplaatshouders af en toe de handen uit de mouwen steken. Dat kan zijn bij het in 
en uit het water hijsen van de schepen in voor- en najaar, maar ook bij andere 
klussen die moeten worden gedaan. Die worden regelmatig bekend gemaakt 
door middel van mailings en/of informatiebiljetten in de loods en haven. 

24. Schepen zijn er om mee te varen en onderhouden te worden. Niet varen en 
verwaarlozing kunnen leiden tot beëindiging van een ligplaatsovereenkomst. 

25. We wensen u een prettig verblijf in Buurthaven de Levant. 


