
Havenreglement Jachthaven PIET HEIN
Dit reglement beschrijft de regels voor het gebruik van de jachthaven in het Spoorwegbassin te Amsterdam.
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1. Dit reglement geldt voor het gehele havengebied, bestaande
uit de jachthaven zelf, de bijbehorende terreinen en de zich
daarop bevindende opstallen.

2. Een ieder die zich in het havengebied bevindt, dient de
aanwijzingen van de havenexploitant of de namens hem
optredende havenmeester op te volgen.

3. Een ieder is gehouden in het havengebied orde, rust en
zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te
voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.
In het bijzonder geldt dat iedere eigenaar/gebruiker van een
schip zodanig afmeert c.q. zijn tuigage zodanig vastzet dat
geen geluidshinder voor omwonenden ontstaat, alsook dat na
23.00 uur nog slechts op huiskamergeluidsniveau wordt
gecommuniceerd;

4. Het is niet toegestaan om in het havengebied:
a. geluidsapparatuur te gebruiken of anderszins hinderlijk
lawaai te maken (bij dit verbod wordt niet gedoeld op het
veroorzaken van geluid als gevolg van met toestemming van
de havenexploitant of havenmeester gehouden
bijeenkomsten);
b. motoren te gebruiken anders dan voor het verplaatsen van
het vaartuig, tenzij met toestemming van de havenexploitant /
havenmeester;
c. het havencomplex te verontreinigen met afvalstoffen
(daaronder begrepen afvalstoffen afkomstig van het boordtoilet
en uitwerpselen van dieren), olie, lenswater en dergelijke:
d. drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van
vaartuigen;
e. zonder toestemming van de havenmeester elders ligplaats
in te nemen dan aangewezen;
f. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde
staat te laten;
g. met gehesen zeilen of met onveilige of voor anderen
hinderlijke snelheid en/of golfslag te varen;
h. zonder toestemming van de havenexploitant/havenmeester
open vuur te gebruiken, barbecuen daaronder begrepen;
i. eigendommen buiten het eigen vaartuig onbeheerd te laten;
j. te zwemmen;
k. zonder toestemming van de havenexploitant / havenmeester
te overnachten of het eigen vaartuig als woon- en/of
verblijfplaats te kiezen;
l. zonder toestemming van de havenexploitant/havenmeester
werkzaamheden aan of in het vaartuig te verrichten;
m. fietsen te stallen op andere dan daarvoor aangewezen
plaatsen.
n.  huishoudelijk afval achter te laten in de haven.
o. accu’s, bilge- en afvalwater af te geven of achter te laten in
de haven, buiten de daarvoor bestemde afvalpunten.

Overtreding van een van de hiervoor genoemde verboden
geeft de havenexploitant resp. havenmeester het recht de
overtreder de toegang tot het havengebied te ontzeggen.

5. Ieder vaartuig in het havengebied moet technisch in orde zijn
en voldoen aan de op dat moment geldende wettelijke regels;
zulks geldt in het bijzonder voor aanwezige gasinstallaties; een
en ander ter beoordeling van de havenmeester of een door de
exploitant daartoe aangewezen persoon.

6. Met het oog op beperking van schade in geval van brand en
dergelijke calamiteiten zal voor het vastleggen van de boten
aan de steiger alleen gebruik gemaakt mogen worden van
sloten die door de exploitant – tegen vergoeding - ter

beschikking worden gesteld. Dit zijn sloten die indien nodig
door de exploitant resp. havenmeester geopend kunnen
worden.

7. Ieder vaartuig in het havengebied dient verzekerd te zijn tegen
wettelijke aansprakelijkheid; de gegevens van die verzekering
dienen te worden ingevuld op de ligplaatshuurovereenkomst;
wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk aan de exploitant
doorgegeven te worden.

8. Ter verwijdering van de stoffen als bedoeld in artikel 4c dient
men overleg te plegen met de havenexploitant of
havenmeester; In geval van verontreiniging met deze stoffen is
de havenexploitant / havenmeester gerechtigd om op kosten
van de veroorzaker de verontreinigde stoffen te (doen)
verwijderen. Indien aan de exploitant boetes terzake van
vervuiling en dergelijke worden opgelegd, zullen deze door de
exploitant verhaald kunnen worden op de nalatige gebruiker
van de haven respectievelijk eigenaar en/of houder van de
nadeel veroorzakende boot.

9. De havenexploitant / havenmeester is niet aansprakelijk voor
schade van welke aard of door welke oorzaak ook aan
personen of goederen, of voor verlies of diefstal van enig goed,
tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem
toerekenbare tekortkoming.

10. Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren
aan derden in gebruik wil geven, dient hij persoonlijk de
havenexploitant of havenmeester daarvan vooraf schriftelijk of
op een andere door de havenexploitant aanvaarde wijze in
kennis te stellen.

11. Het is tijdens de winterperiode niet toegestaan
a. licht ontvlambare stoffen zoals gas, benzine, petroleum en
kerosine aan boord te hebben;
b. accu’s aangekoppeld te laten;
c. werkzaamheden aan of in het vaartuig te verrichten, tenzij
met toestemming van de havenexploitant/havenmeester.

12. Het is verboden om zonder uitdrukkelijke toestemming van de
exploitant een vaartuig of ligplaats tot voorwerp van
commerciële activiteit te maken, waaronder begrepen het op
het vaartuig of in het havengebied aanbrengen van daartoe
strekkende borden en andere aanduidingen.

13. In gevallen waarin dit reglement niet of niet nadrukkelijk
voorziet, is men gehouden de aanwijzingen en instructies op te
volgen van de havenexploitant/havenmeester of, in geval van
diens afwezigheid, van een bestuurslid van WvOH. Bij verschil
van mening over de uitleg van dit reglement beslist het bestuur
van WvOH.

14. Wijziging van dit reglement geschiedt volgens de in de statuten
van WvOH voorgeschreven procedure, echter niet dan na
Nautiek gehoord te hebben en zijn advies terzake de
voorgestelde wijziging aan de vergadering te hebben
voorgehouden.

Dit reglement is aangepast (artikel 4. lid N. en lid O.) en
vastgesteld in de algemene ledenvergadering van
Watersportvereniging het Oostelijk Havengebied, gevestigd te
Amsterdam, op 21 april 2005.

Dit reglement is opgesteld door Vaargoed Beheer BV en
Watersport Vereniging Oostelijk Havengebied.


