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2022 HAVENREGLEMENT
1.

Je krijgt door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier havenplaats 2022 en het op tijd
betalen van de nota een ligplaats in de haven van Camping en Jachthaven de Meeuw voor de
periode van 1 januari t/m 31 december 2022. Onderverhuur van de ligplaats aan anderen is niet
toegestaan. Opzegging van de ligplaats dient vóór 31 oktober schriftelijk te geschieden. Er vindt geen
restitutie plaats op het liggeld. Indien geen tijdige opzegging is ontvangen wordt de ligplaatshuur
automatisch verlengd en is het gehele liggeld over het nieuwe jaar verschuldigd.

2. De voertuigen van ligplaatshouders dienen altijd op de parkeerplaats bij het kampeerveld de Ster te
worden geparkeerd. Het stallen van fietsen en/of scooters naast de boot is niet toegestaan. Ook het
plaatsen van stoelen en tafels of andere zaken naast de boot is niet toegestaan.
3. Het recht op een ligplaats omvat tevens het gebruik van de openbare sanitaire voorzieningen op de
camping.
4. Bij verkoop van de boot kan de ligplaats niet worden mee verkocht en er zal geen restitutie plaats
vinden op het liggeld. Voor het overdragen van de ligplaatshuur is vooraf toestemming nodig. Ook
voor verandering van boot of ligplaats dient vooraf toestemming te worden verleend door Camping en
Jachthaven de Meeuw.
5. Overnachtingen in de boot dienen 1 dag van te voren bij de receptie en/of beheerder te worden
gemeld. Gedurende de periode van 1 november t/m 1 april is het niet toegestaan in de boot te
overnachten.
6. Het is verboden om enig bouwsel, in de vorm van dwarssteigers, palen, stootranden, autobanden
enz. op of aan de steigers, damwanden of palen te bevestigen, dan wel op welke wijze dan ook een
wijziging aan te brengen aan de bestaande toestand van de haven.
7. Trailers en boten mogen alleen in de periode van 1 november tot 1 april op het terrein worden gestald
op een door de beheerder aan te wijzen plaats en tegen betaling van het winterstallingstarief.
Plaatsing van de trailer of boot buiten deze aangewezen plaats is niet toegestaan. Bij overtreding zal
de betreffende boot of trailer op kosten van de eigenaar worden verwijderd. In de periode van 1 april
tot 1 november is het stallen van trailers met of zonder boot niet toegestaan. Overtreding hiervan
wordt bestraft met een boete van € 5,- per voertuig per dag.
8. Indien een vaartuig voor meer dan zeven dagen de haven verlaat, dient de eigenaar de beheerder
hiervan in kennis te stellen. Blijft een ligplaats langer dan 6 weken leeg, zonder kennisgeving vooraf
aan de beheerder, dan vervalt automatisch het recht van ligplaats, zonder verlening van enige
restitutie op het reeds voldane liggeld.
9. Het is verboden:
❖ De goede orde in de haven of op de daarbij behorende terreinen en opstallen te verstoren.
❖ Zodanig te handelen of nalatig te zijn dat daardoor aan anderen overlast of schade kan worden
toegebracht.
❖ Naast de boot, op de voetpaden en/of steigers voorwerpen te plaatsen (ook geen fietsen, scooters,
tafels en stoelen)
❖ Werkzaamheden te verrichten en/of te klussen aan/of om de boot.
❖ De haven en de daarbij behorende terreinen en opstallen op enigerlei wijze te verontreinigen.
Chemische toiletten dienen te worden geleegd in de daarvoor bestemde stortbakken. Huisvuil dient in
gesloten vuilniszakken te worden gedeponeerd in de perscontainer. Glas hoort in de glasbak en
papier in de papierbak. Wij rekenen op jouw medewerking om de camping schoon en netjes te
houden.
❖ Te zeilen in de haven
❖ Snel te varen in de haven, waardoor geluidsoverlast en golfslag wordt veroorzaakt.
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❖ Gebruik te maken van de zich aan boord bevindende toiletgelegenheid, wanneer het vaartuig zich in
de haven bevindt en geloosd wordt in het water.
❖ Huisdieren op het terrein rond de haven en op de camping te laten loslopen of “uit te laten”.
❖ Af te meren aan de optuigwallen aan het begin van de haven met een ander doel dan het op- of
aftuigen.
❖ De boot in een slechte toestand achter te laten/ af te meren (gezonken toestand e.d.).
10. Voor bezoekers zijn afzonderlijke ligplaatsen gereserveerd. In overleg met de beheerder kan zo’n
ligplaats per dag worden gehuurd. Boten die niet bij ons staan ingeschreven en waarvoor geen
bezoekersligplaats is gehuurd zullen uit de haven worden verwijderd of vastgelegd worden aan en
ketting.
11. Van de elektra-aansluitpunten langs de haven mag alleen met toestemming van de beheerder en
tegen betaling gebruik worden gemaakt. Dit gebruik mag nimmer een permanent karakter dragen. De
elektrapunten en waterkranen mogen niet permanent aangesloten worden, deze dienen voor het
vullen van de watertank en het opladen van de accu.
12. Van de helling mag alleen gebruik worden gemaakt door houders van ligplaatsen of gasten van de
camping. Tewaterlating van boten dient te geschieden d.m.v. een trailer.
Voor en in de directe omgeving van de trailerhelling, anders dan op een toegewezen ligplaats mag
niet worden afgemeerd. De weg die toegang geeft tot de trailerhelling dient altijd te worden
vrijgehouden. Overschrijding van het maximaal toelaatbare gewicht is niet toegestaan. Indien door
overschrijding van dit gewicht schade ontstaat aan de helling, damwand of derden, dan is deze
schade voor rekening van de veroorzaker.
13. Camping de Meeuw is niet aansprakelijk voor diefstal, schade e.d., om het even door welke oorzaak
dan ook, zelfs bij ontstaan door brand, ontstaan na het zinken van de boot en/of het door camping de
Meeuw weer drijvend maken van een gezonken boot, vallende takken of bomen die kunnen ontstaan
tijdens het verblijf, met uitzonderingen van schade die ontstaat door het uitoefenen van de exploitatie.
14. Verzekeringen tegen diefstal, inbraak, storm e.d. dien je zelf af te sluiten.
15. Het (ver)plaatsen van boten door medewerkers van Camping De Meeuw geschiedt geheel voor
rekening en risico van de eigenaar van de boot.
16 Naast dit reglement is ook het terreinreglement van Camping en Jachthaven de Meeuw van
toepassing.
17. Overtreding van het havenreglement en het terreinreglement kan leiden tot
onmiddellijk verlies van het recht op een ligplaats, zonder enige geldelijke restitutie.

Slotbepaling: In alle gevallen waarin bovengenoemde voorwaarden niet voorzien, beslist de
bedrijfsleiding
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