
Havenreglement Delta marina B.v. 

1.  Onder gebruiker wordt verstaan ieder die aanwezig is op, bij of in de terreinen, water en gebouwen behorende tot het bedrijfsterrein van Delta Marina, 
 waaronder begrepen ligplaatshouders, caravanbezitters, passanten, huurders, gasten en andere aanwezigen.

2.  Delta Marina drijft een jachthaven waar de gebruikers en de medewerkers van Delta Marina met plezier en in een mooie, rustige en veilige omgeving 
 aanwezig kunnen zijn. 
 Gebruikers én medewerkers van Delta Marina gaan onderling en tezamen hoffelijk en met respect met elkaar om en trekken zich de belangen van elkaar 
 en van de medegebruikers aan. Het bezorgen van (over)last aan elkaar en derden getuigt niet van hoffelijkheid en respect. Dit reglement dient in het licht 
 van deze bepaling gelezen en begrepen te worden.

3.  Ligplaatshouders en caravanbezitters zullen Delta Marina schriftelijk of per e-mail (homeport@deltamarina.nl) op de hoogte dienen te stellen zodra hun 
 contactgegevens wijzigen, zoals adres, (mobiele) telefoonnummers, e-mail en/of de scheepsgegevens wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker 
 dat Delta Marina in het bezit is van de juiste gegevens.

4.  Gebruikers zullen instructies en verzoeken van de havenmeesters en andere medewerkers van Delta Marina stipt en terstond opvolgen. 
 De gebruiker zal zich tevens stipt aan de geldende (wettelijke) voorschriften en het geldende Havenreglement houden.

5.  Gebruik van de faciliteiten van en aanwezigheid bij Delta Marina geschiedt geheel en uitsluitend voor eigen risico van de gebruiker. Delta Marina is niet aansprakelijk 
 voor enigerlei schade, hoe ook genaamd, die ontstaat aan of wordt geleden door gebruikers of derden, waaronder begrepen schade door diefstal of vermissing, 
 behoudens indien de schade is veroorzaakt door schuld van Delta Marina.

6.  De aansprakelijkheid van Delta Marina en/of haar medewerkers is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar zal uitkeren.

7.  Ligplaatshouders en andere gebruikers van de faciliteiten van Delta Marina dienen ervoor zorg te dragen dat hun vaartuig te allen tijde deugdelijk is afgemeerd 
 door middel van daartoe geschikte landvasten en springen en (indien naar eisen van goed zeemanschap wenselijk aan beide zijden) voorzien is van voldoende en 
 goede stootwillen.

8.  Aan de steigers en andere eigendommen van Delta Marina mogen zonder haar schriftelijke toestemming geen zaken bevestigd worden, anders dan landvasten en 
 springen, mits deze bevestigd zijn aan de daartoe bestemde kikkers en andere voorzieningen. Dock & Postbumpers zijn na schriftelijke toestemming van Delta Marina  
 uitgezonderd van dit verbod.

9.  Er mogen geen zaken op (zij)steigers of het terrein worden gelegd of geplaatst, onverschillig of het vaartuig op zijn ligplaats ligt of niet. 
 Voor opstapjes naar en van het vaartuig kan op verzoek een uitzondering worden gemaakt. Delta Marina kan voorwaarden aan deze uitzondering verbinden.

10. De vaartuigen dienen inclusief uitstekende delen, zoals davits, (zwem)plateau, anker, boegspriet, bijboot, aanhangmotor, binnen de grenzen van de ligplaats 
 blijven en mogen daar dus niet aan enige zijde over uitsteken. 

11. Het is niet toegestaan om op enigerlei wijze geluids- of andere overlast of hinder te (doen of laten) veroorzaken. Het hoorbaar gebruik van hogedruk spuiten en/of 
 gereedschap levert in beginsel overlast op, net zoals het overschrijden van de maximumsnelheid in een vaar- en voertuig en het gebruiken van een generator aan 
 boord en het laten draaien van de motor anders dan tijdens het varen en aan- of afmeren. Dit zijn slechts voorbeelden. 

12. Tussen 22.00 en 07.00 uur is de haven een stiltegebied.

13. Het varen in de haven anders dan met het oogmerk in de ligplaats aan te meren of de haven te verlaten of gebruik te maken van de kraan, het tankstation, 
 de reparatiesteiger of de vuilwaterafzuiging, is niet toegestaan. Met name het spelevaren met (al dan niet) gemotoriseerde vaartuigen, waaronder bijboten of 
 opblaasboten is verboden.

14. Zeilen in de haven en/of het varen met gehesen of uitgerolde zeilen is niet toegestaan, evenmin als het hijsen of uitrollen van zeilen van een vaartuig dat in 
 stalling op de wal staat. 

15. De maximumsnelheid zowel op het terrein als in de haven is 5 km/u. Op het terrein heeft niet gemotoriseerd verkeer, waaronder wandelaars en fietsers, 
 voorrang boven gemotoriseerd verkeer.

16. Ligplaatshouders en andere gebruikers van de faciliteiten van Delta Marina dienen zorg te dragen voor een deugdelijke en veilige gasinstallatie in hun schepen en/of  
 verblijven. De gasinstallatie dient te voldoen aan de wettelijke eisen en de gebruiker dient in het bezit te zijn van een (goed)keuringsrapport  van een in Nederland 
 erkende keuringsinstantie dat nimmer ouder is dan twee jaar.

17. Wegens brand- en/of ontploffingsgevaar is het ten strengste verboden reparaties of werkzaamheden te verrichten die het risico op brand en/of ontploffing opleveren,  
 zoals aan gas- en/of brandstofleidingen en gasinstallaties.

18. Open vuur is op het terrein, steigers en water van Delta Marina verboden, behoudens op de vaste barbeque’s op de zuidoostelijke punt van ons terrein.

19. Gebruikers van de faciliteiten van Delta Marina zijn gehouden hun bij Delta Marina aanwezig zijnde zaken, waaronder hun vaartuigen en/of andere verblijven, 
 waaronder (sta)caravans ook uiterlijk in naar het redelijk oordeel van Delta Marina goede en nette staat te houden. Delta Marina is gerechtigd om in voorkomende 
 gevallen deze zaken na waarschuwing aan de ligplaatshouder of gebruiker op hun kosten in goede c.q. nette staat te (doen) brengen, bijvoorbeeld door de zaak te 
 (doen) reinigen. Winterkleden en winterdekzeilen dienen voor 15 april te zijn verwijderd.

20. Het met een hogedrukreiniger of anderszins rumoerig apparaat reinigen van schepen of andere zaken en/of het gebruik van luidruchtige gereedschappen of andere 
 zaken is slechts na toestemming van de havenmeester toegestaan, waarbij deze tevens kan bepalen waar de zaak of het schip gereinigd cq bewerkt mag worden.
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21. Commerciële activiteiten, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan. Hieronder is begrepen het zichtbaar te (ver)koop of te huur aanbieden van schepen en/of 
 stacaravans of andere zaken.

22. Honden dienen op het terrein van Delta Marina te allen tijde te zijn aangelijnd en mogen uitsluitend buiten het terrein worden uitgelaten. Honden mogen niet op 
 steigers verblijven. Honden dienen te allen tijde onder permanent toezicht van de verantwoordelijke gebruiker te staan en mogen, evenmin als andere huisdieren, 
 geen geluids- of andere (over)last veroorzaken.

23. Ligplaatshouders dienen de havenmeester te laten weten indien zij voornemens zijn hun ligplaats voor één of meerdere nachten te verlaten. Bij afwezigheid kan 
 Delta Marina de ligplaats zonder enige vergoeding aan of verrekening met de ligplaatshouder aan derden toewijzen. Indien de ligplaats gedurende twee 
 achtereenvolgende dagen leeg is mag Delta Marina ervan uitgaan dat de ligplaatshouder voor onbepaalde tijd de ligplaats heeft verlaten en de havenmeester 
 tenminste 24 uur tevoren op de hoogte zal stellen van de terugkomst. 

24. Delta Marina is gerechtigd de stroomvoorziening van de loodsen en werkplaatsen af te sluiten en de toegang tot bepaalde locaties te verbieden of te beperken. 
 Doorgaans zal Delta Marina juist om veiligheidsredenen van deze bevoegdheid gebruik maken.

25. Het is ten strengste verboden om de kraan of andere machines, werktuigen, apparaten, gereedschappen en dergelijke van Delta Marina op welke wijze dan ook 
 te gebruiken. De medewerkers van Delta Marina zijn de enigen aan wie dit is toegestaan.

26. Gebruikers mogen uitsluitend de aan hen toegewezen aansluiting op de walstroom gebruiken.

27. Tijdens de stalling van het vaartuig op de wal is het niet toegestaan om:
  1. Gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten
  2. (Scheeps)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht
  3. Accu’s die zich in het vaartuig bevinden op te laden zonder direct toezicht
  4. Het vaartuig aangesloten te laten op de walstroom zonder direct toezicht
  5. Te roken in overdekte ruimtes.

28. Het parkeren van een voertuig of trailer op het terrein van Delta Marina achter de slagbomen is niet toegestaan, tenzij de gebruiker per auto of trailer in het 
 bezit is van een toegangssleutel tot het hek. Delta Marina biedt buiten de slagboom en in de openbare ruimte voldoende parkeergelegenheid. Trailers kunnen 
 tegen betaling worden geparkeerd achter de hekken op het vrij toegankelijke parkeerterrein van Delta Marina, mits wordt voldaan aan de bij de havenmeesters 
 te verkrijgen voorschriften.

milieuparagraaf

1.  Delta Marina beschikt over een Haven Ontvangst Installatie (H.O.I.) (nabij de kraan in de Grote Haven) bestemd voor chemisch- en oliehoudend afval en een afstort 
  voor chemische toiletten (aan de achterzijde van het sanitair gebouw bij de leveranciersingang aan de NW zijde van de Grote Haven). Afval kan gescheiden worden 
  gedeponeerd in de desbetreffende containers in de milieustraat.

2.  Het (bij)vullen van brandstoftanks anders dan door middel van de daartoe bestemde voorzieningen bij het tankstation bij de gastensteiger is wettelijk en ten strengste  
 verboden uit het oogpunt van veiligheid en milieu.

3.  Huishoudelijk afval dient gescheiden in de daartoe bestemde containers te worden gedeponeerd.

4.  Het is verboden om enig materiaal, onverschillig of dit organisch is of anorganisch en/of vervuilende stoffen, zoals olie, zeep- of reinigingsmiddelhoudend water en   
 bilgewater in het water te lozen en/of op het terrein te deponeren. (Automatische) bilgepompen mogen nimmer worden gebruikt of ingeschakeld zijn.

5.  Het is krachtens wettelijke bepalingen verboden om (onderhouds)werkzaamheden te verrichten of doen verrichten die direct of indirect het water en/of het terrein 
  kunnen vervuilen. Niet toegestaan is derhalve ondermeer:
  - waterproof schuren 
  - schuren en afkrabben zonder directe stofafzuiging
  - het onderwaterschip te behandelen zonder voldoende folie onder het schip.

6.  Delta Marina biedt ruimschoots goede sanitaire voorzieningen aan. Het gebruik van onderwatertoiletten is verboden.

7.  Het gebruik van drinkwater anders dan voor het vullen van watertanks is niet toegestaan, behoudens het incidenteel kort afspoelen van het schip. De drinkwaterslang 
  die wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het vullen van de watertank van het vaartuig dient te worden voorzien van een zelf afsluitende voorziening. 
  Omdat anderen ook van de drinkwatervoorziening gebruik willen maken, dient het gebruik zo kort mogelijk te zijn en het zonder direct toezicht laten lopen van 
  het water is, ook bij het vullen van drinkwatertanks, niet toegestaan. 

8.  Uit het oogpunt van legionellapreventie dient de waterslang bij gebruik altijd volledig te worden uitgerold.

9.  Het wassen van auto’s en andere zaken is niet toegestaan.

Bij overtreding van dit reglement kan Delta Marina die maatregelen treffen die haar wenselijk voorkomen en is zij gerechtigd de kosten daarvan te verhalen op de ligplaats-
houder of de overtreder. De gebruiker en/of overtreder zijn aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van de overtreding(en). Ook is Delta Marina gerechtigd overtreders 
tijdelijk of definitief de toegang tot haar terrein te ontzeggen. Overtreding van het reglement kan voor Delta Marina een reden zijn om de huurovereenkomst al dan niet met 
onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat deze ontbinding de gebruiker enig recht op (schade)vergoeding of teruggave van de huur voor het resterende deel van de 
beoogde looptijd van de overeenkomst geeft.

Delta Marina is te allen tijde bevoegd deze reglementen te wijzigen.
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