
WSV van Merlenhaven  -  Havenreglement    -         Vastgesteld in de ledenvergadering van 24 juli 2020 

HAVENREGLEMENT 

TOEPASSINGSGEBIED.      
Artikel 1. 
Dit reglement is van toepassing op de Van Merlenhaven en de Spaarneborghhaven, beide te Heemstede, met 
de bijbehorende terreinen en gebouwen, verder aan te duiden als de haven(s). 

DEFINITIES. 
Artikel 2. 
a.  Met "vereniging" en "bestuur" worden in dit reglement bedoeld de Watersport Vereniging "Van Mer-

lenhaven" te Heemstede en haar bestuur. 
b. Begrippen die in de statuten, het huishoudelijke reglement dan wel de algemene voorwaarden huur en 

verhuur van ligplaatsen van de vereniging zijn gedefinieerd, hebben in dit reglement de zelfde beteke-
nis. 

c. Havenmeester is degene die, met zijn instemming, door het bestuur is aangewezen om toezicht te hou-
den in een van de havens. 

d. Ligplaatshouder is degene die anders dan als passant met de vereniging een overeenkomst van huur en 
verhuur heeft gesloten met betrekking tot een ligplaats. 

ALGEMENE GEDRAGSREGELS 
Artikel 3. 
a. Een ieder die zich op een van de havens 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 en/of overlast 
veroorzaakt. 

b. Aanwijzingen, gegeven door de havenmeester dan wel een havencommissaris, moeten worden ge-
volgd. 

TOEGANG. 
Artikel 4. 
a. Toegang tot de havens hebben de leden van de vereniging, de ligplaatshouders en hun bemanningsle-

den dan wel gasten. 
b. Andere bezoekers van de havens moeten zich onverwijld melden bij de havenmeester. 
c. Het loophek van de Van Merlenhaven dient altijd direct na binnenkomst gesloten te worden. 
d. Gebruik van de parkeervakken voor de ingang van de Van Merlenhaven is uitsluitend toegestaan ten 

behoeve van laden en lossen, gedurende de tijd die daar voor nodig is. 
e. Motorvoertuigen en bromfietsen met draaiende motor hebben geen toegang tot de havens, tenzij 

met voorafgaande toestemming van een havencommissaris, en voor zover dat nodig is voor werk-
zaamheden ten behoeve van de haven of een vaartuig dat daar ligplaats heeft. 

  
GEBRUIK VAN TERREINEN EN STEIGERS 
Artikel 5. 
a. Behoudens toestemming van een havencommissaris of de havenmeester  is het verboden op het haven-

terrein een of meerdere tenten op te zetten. 
b. In de Van Merlenhaven is het verboden fiets(en) met een slot aan het scheidingshek vast te maken. 
c. (Huis)dieren zijn op het terrein van de havens slechts toegelaten indien zij kort aangelijnd zijn. 

VAREN EN AFMEREN 
Artikel 6. 
a. In de havens mag niet worden gevaren met grotere snelheid dan 4 km/u. 
b. De vrije doorvaart naar en in de haven mag niet worden belemmerd. 
c. Vaartuigen moeten worden afgemeerd overeenkomstig de eisen van goed zeemanschap, met deugde-

lijke en voor het vaartuig geschikte landvasten.  
d. Ligplaatshouders en passanten moeten indien noodzakelijk – zulks ter beoordeling van de havenmees-

ter dan wel een havencommissaris – het afmeren van derden langszij hun vaartuig toestaan. 
e. Het is verboden de schroef in werking te hebben terwijl het vaartuig vast ligt. 

WIJZIGING VAN LIGPLAATS 
Artikel 7. 
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a. Het is verboden anders dan met toestemming van het bestuur een andere dan de toegewezen ligplaats 
in te nemen. 

b. Een havencommissaris kan veranderingen aanbrengen in toegewezen ligplaatsen. De betrokken lig-
plaatshouder krijgt hiervan, behoudens overmacht, tijdig bericht. 

MELDING VAN AFWEZIGHEID 
Artikel 8. 
a. Iedere ligplaatshouder is verplicht om, indien hij voornemens is langer dan een etmaal met zijn vaar-

tuig afwezig te zijn, dit door middel van het daartoe bestemde afmeldformulier aan de havenmeester te 
melden, onder vermelding van de verwachte datum van terugkeer. Zijn ligplaats kan gedurende de 
gemelde afwezigheidsperiode aan passanten ter beschikking gesteld worden. 

b. Indien een ligplaats langer dan een etmaal ongebruikt is gebleven is de havenmeester dan wel een ha-
vencommissaris bevoegd om ook zonder dat de onder a. bedoelde melding gedaan is deze ligplaats aan 
een passant toe te wijzen. De ligplaatshouder draagt in dit geval zelf het risico bij terugkeer zijn lig-
plaats bezet aan te treffen. 

GEBRUIK DOOR DERDEN 
Artikel 9. 
Indien een ligplaatshouder zijn vaartuig tijdelijk ter beschikking stelt aan derden zonder daarbij zelf aanwezig 
te zijn, is hij verplicht dit tevoren aan de havenmeester te melden. 

MILIEUZORG 
Artikel 10. 
a. Het gebruik van toiletten die rechtstreeks in de haven lozen is verboden. 
b. De inhoud van chemische toiletten mag alleen in de daarvoor aangebrachte voorziening worden gele-

digd. 
c. Het is verboden de haven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval of andere mi-

lieu verontreinigende stoffen. 
d. Voor gebruik van de installaties voor het afpompen van bilgewater en afvalwater dient toestemming 

gevraagd te worden aan een havencommissaris of de havenmeester. 
e. De vuilcontainer mag alleen gebruikt worden voor klein huishoudelijk afval. Groot afval zoals kus-

sens, stoeltjes, hout etc. dient men zelf af te voeren. 
f. Bij overtreding van dit artikel is het bestuur bevoegd maatregelen te nemen dan wel werkzaamheden 

te verrichten of doen verrichten om de door de overtreding veroorzaakte schade te herstellen; de daar-
aan verbonden kosten zijn voor rekening van de overtreder. 

GELUIDSOVERLAST 
Artikel  11. 
Tussen 22.00 en 7.00 uur dient in de haven en op het terrein absolute rust te heersen. Alle geluidsbronnen, mu-
ziekinstrumenten, motoren, menselijke stemmen, etc., dienen te worden gestopt dan wel zodanig te worden 
gedempt dat zij slechts op korte afstand hoorbaar zijn. 

HINDER ALGEMEEN 
Artikel 12. 
a. Het is verboden van 15 mei tot 15 september andere werkzaamheden dan normaal onderhoud in of op 

schepen te(laten) verrichten, behoudens toestemming van een havencommissaris. 
b. Het is verboden op enigerlei wijze de vrije doorgang op steigers te belemmeren of daarop voorzienin-

gen aan te brengen;. 
c. Het is verboden motoren en/of aggregaten in werking te hebben anders dan om het vaartuig te ver-

plaatsen, behoudens daartoe door de havenmeester of een havencommissaris gegeven toestemming. 

VEILIGHEID 
Artikel 13. 
a. Open vuur en het afsteken van vuurwerk is verboden. Barbecuen is toegestaan, indien dit geen overlast 

of schade aan het gras veroorzaakt. 
b. Het aftanken van schepen met brandstof is verboden. 
c. Het verrichten of laten verrichten van brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen etc. is 

verboden. 
d. Ligplaatshouders dienen gevaarlijke situaties zo spoedig mogelijk te melden aan de havenmeester of 

een havencommissaris. 
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e. Bij geval van storm, brand, ongeval of enig ander onheil is een ieder die op het terrein aanwezig is 
verplicht hulp te verlenen.  

f. Gasinstallaties aan boord van vaartuigen dienen veilig uitgevoerd te zijn en ook zo gebruikt te worden. 
g. Schepen moeten voorzien zijn van brandblusmiddelen. 

VERBOD VAN HANDELSACTIVITEITEN 
Artikel 14. 
a Het is de ligplaatshouder verboden het vaartuig tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. 

Hieronder wordt mede verstaan het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen etc.  
b Onder dit verbod vallen niet activiteiten die uitsluitend gericht zijn op verkoop van het vaartuig. 

WELSTAND 
Artikel 15. 
a Het zichtbaar ophangen van wasgoed buiten de vaartuigen is niet toegestaan. 
b Ligplaatshouders dienen door hen gebruikte steiger(s) en of walkant(en) schoon te houden en vrij van 

onkruid. 
c. Het is niet toegestaan eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten dan wel op te slaan. 

Hieronder is mede begrepen het achterlaten van bijboten op de wal. 
d.  Ligplaatshouders zijn verplicht hun vaartuig in een behoorlijke staat van onderhoud te houden.  
e. Indien naar het oordeel van het bestuur een vaartuig verkeert in een verwaarloosde toestand waardoor 

het aanzien van de haven wordt geschaad en/of de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt bedreigd, 
kan het bestuur de ligplaatshouder schriftelijk aanmanen daarin verbetering te brengen.  

f. Indien de ligplaatshouder daaraan niet binnen een maand gevolg heeft gegeven is het bestuur bevoegd 
het betrokken vaartuig uit de haven te verwijderen dan wel doen verwijderen. De verschuldigdheid 
van het liggeld voor de lopende periode blijft in dit geval ongewijzigd. De ligplaatshouder is aanspra-
kelijk voor de kosten, verbonden aan de verwijdering van het vaartuig. De Watersportvereniging Van 
Merlenhaven is, behoudens in geval van grove schuld, niet aansprakelijk voor schaden tijdens de ver-
wijdering dan wel verblijf elders aan het vaartuig toegebracht. 

DRINKWATER  
Artikel 16. 
a. Het is verboden drinkwater uit de op het haventerrein aanwezige tappunten anders te gebruiken dan 

voor consumptiedoeleinden . 
b. Waterslangen dienen voor gebruik geheel afgerold en doorgespoeld te worden i.v.m. legionella preven-

tie. Na gebruik moeten zij zo worden opgerold dat er geen water in achterblijft. 

WALSTROOM 
Artikel 17. 
a. De walstroomaansluitingen mogen niet hoger worden belast dan 10 Ampère. 
b. Het gezamenlijk gebruik van één walstroomaansluiting  is niet toegestaan. 
c. Het is verboden walstroomkabels langdurig onder spanning te laten staan terwijl deze niet op een af-

nemer zijn aangesloten. 
   

OVERNACHTEN  
Artikel 18. 
Het is niet toegestaan om op een in de haven gelegen vaartuig te overnachten tussen 1 november en 1 april. 

SANCTIES 
Artikel 19. 
a. Bij overtreding van het in dit reglement bepaalde is de havencommissaris bevoegd de overtreder de 

toegang tot de haven te ontzeggen. De zelfde bevoegdheid heeft de havenmeester na overleg met de 
havencommissaris. 

b. Herhaalde overtreding van ernstige aard kan grond zijn voor opzegging van de huurovereenkomst 
door het bestuur, onverminderd hetgeen in artikel 7 van de Statuten is bepaald omtrent ontzetting uit 
het lidmaatschap. 
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AFWIJKINGSBEVOEGDHEID 
Artikel 20. 
Het bestuur dan wel een havencommissaris is bevoegd om, indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is, van de 
bepalingen van dit reglement af te wijken. 

SLOTBEPALING 
Artikel 21. 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. 

Heemstede, 
April 2010


