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Havenreglement Passanten 

 
Inleiding 

 
Om op een veilige en prettige manier gebruik te blijven maken van alle faciliteiten 

op de haven, vragen we alle passanten van de b.v. Sneeker Jachthaven om de 

volgende regels in acht te nemen. 

 

Artikel 1 

Dit havenreglement geldt voor de gehele jachthaven bestaande uit de 

havenkommen, de afmeerkade, de bijbehorende terreinen en de zich aldaar 

bevindende gebouwen en is van toepassing op passanten. 

Onder (assistent) havenmeester wordt verstaan degene die belast is met het 

dagelijks toezicht op de jachthaven. 

 

Artikel 2 

Het toezicht op de naleving van het reglement berust bij de havenmeester of 

diens assistent en bij de bestuursleden van de b.v. Sneeker Jachthaven.  

Hun aanwijzingen dienen prompt te worden opgevolgd. 

Klachten betreffende het beheer van de jachthaven dient u schriftelijk te melden 

bij de Raad van Beheer. 

Een ieder die zich op het haventerrein bevindt dient kennis te nemen van de 

geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse. 

 

Gedragsregels 
Artikel 3 

Passanten dienen zich voor een ligplaats bij aankomst te melden bij de 

havenmeester. Passanten moeten alle voor registratie en indeling noodzakelijke 

informatie aan de havenmeester verstrekken. Betaling dient bij aanvaarding van 

de ligplaats te geschieden, bij voorkeur per pinbetaling. 

 

Artikel 4 

Liggeld is verschuldigd vanaf 12.00 uur 's middags tot de volgende middag 12.00 

uur. 

 

Artikel 5 

Een ieder die niet in een box ligt moet te allen tijde gedogen dat andere 

vaartuigen langszij kunnen afmeren. 

 

Artikel 6 

Een ieder die zich op de jachthaven 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. Behoudens toestemming van de 

havenmeester is het op de jachthaven niet toegestaan: 

1. Overlast te veroorzaken door geluid, stank, parkeren, vervuiling of 

anderszins in welke vorm dan ook, waaronder begrepen klapperende 

lijnen, zeilen en trillende verstaging. 

2. (Huis-)dieren los te laten lopen en hun behoefte te laten doen. 

3. Afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water. 

4. De jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, 

huishoudelijk afval of met andere milieuverontreinigende stoffen. 

5. Motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen. 

6. Elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is 

aangewezen. 

7. Sneller te varen dan 5 km per uur. 
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8. Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te 

laten. 

9. Open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken, buiten de 

door de havenmeester aangewezen bestemde barbecueplaatsen. 

10. Te zwemmen of te duiken en/of te spelevaren met (bij)boten. 

11. Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten. 

12. Op de looppaden en steigers van enig voertuig gebruik te maken. 

13. Om (grote hoeveelheden) brood te voeren aan eenden, meerkoeten, 

e.d., om overlast van meeuwen en duiven te voorkomen. 

  

Overtreding van één van de onder punt 1 t/m 13 van dit artikel genoemde 

verboden geeft de havenmeester het recht de overtreder de toegang tot de 

haven, bijbehorende terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen te 

ontzeggen. 

 

Artikel 7 

De bagagewagentjes moeten direct na gebruik worden teruggebracht naar de 

standplaats. 

 

Artikel 8 

Indien men langer dan 24 uur de haven verlaat en het schip dus onbeheerd 

achterlaat, dient dit aan de havenmeester gemeld te worden. 

 

Artikel 9 

De havenmeester is bevoegd, bij afwezigheid van de schipper, een in de haven 

gemeerd vaartuig los te maken, te verhalen of zich op het vaartuig te bevinden, 

indien dit noodzakelijk is voor het goed beheer van de haven en / of in het kader 

van het algemene belang. 

 

 

Voorzieningen 
Artikel 10 

Middels de diverse slangen kunt u gratis drinkwaterwater tappen, dit water mag 

niet worden gebruikt voor het reinigen van de boot of anderzijds worden verspild. 

Ter voorkoming van mogelijke legionella besmetting wordt aanbevolen het water 

eerst enkele minuten door te laten stromen. 

 

Artikel 11 

Voor het gebruik van de elektrische aansluitpunten dient u deugdelijk en veilig 

materiaal te gebruiken, zulks ter beoordeling van de havenmeester.  

Langpassanten in de winterperiode, die walstroom afnemen, dienen gebruik te 

maken van een aansluitpunt met verbruiksmeter, welke wordt aangewezen door 

de havenmeester. De gebruikte hoeveelheid kilowattuur (kWh) wordt tegen een 

door de Raad van Beheer vastgesteld tarief per kWh in rekening gebracht. 

 

Artikel 12 

In verband met de toegankelijkheid van het internet en de internetsnelheid voor 

de andere gebruikers in de haven wordt u vriendelijk verzocht geen films of 

andere grote bestanden te downloaden (dus geen video’s, videogames, streaming 

van muziek e.d.). 
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Veiligheid 
 

Artikel 13 

Bij het havenkantoor bevindt zich een ‘ontruimingsplattegrond’ waarop de diverse 

(veiligheids) voorzieningen in de haven staan vermeld.  

De RI&E en het Calamiteitenplan liggen in het havenkantoor ter inzage. 

 
Artikel 14 

In het havenkantoor is een EHBO-verbandtrommel aanwezig.  

Een AED/Defibrillator is aanwezig bij het naast de jachthaven gelegen zwembad. 

Informatie over huisartsen, apotheken, ziekenhuizen e.d. is te vinden in het 

informatiebord. 

  

Artikel 15 

Het is verboden op het haventerrein open vuren te hebben. Koken op de steigers 

is verboden. Het gebruik van barbecues is slechts toegestaan op door de 

havenmeester aangewezen plaatsen en niet op de steigers. 

In geval van brand moet men onmiddellijk alarm slaan (bijvoorbeeld met de 

scheepshoorn) en direct de havenmeester waarschuwen.  

Er zijn op 13 plaatsen brandblussers aangebracht, zie voor de locaties de 

plattegrond. 

 

Milieu 
Artikel 16 

Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden afvalstoffen te 

deponeren in de daarvoor geëigende depots of inzamelpunten. 

Bijzondere afvalstoffen/stortmateriaal worden niet door de jachthaven 

ingenomen. In geval van overtreding is de havenmeester gerechtigd om op 

kosten van de veroorzaker de verontreinigingstoffen te (laten) verwijderen. 

 

De Sneeker Jachthaven heeft voor onze passanten een overeenkomst afgesloten 

met de gemeente Súdwest-Fryslân voor het gratis innemen van huishoudelijk 

afvalwater, bilgewater, toiletwater en de inhoud van chemische toiletten. 

Het vuilwaterinnamestation bevindt zich in de Houkesloot t.h.v. het aquaduct.  

 

 

Aansprakelijkheid 
Artikel 17 

Een ieder is aansprakelijk voor zijn eigen vaartuig en verblijft in de haven voor 

eigen risico. Men is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van 

de jachthaven of derden in de haven, en men dient deze schade direct aan de 

havenmeester te melden.  

 

Slotbepaling 
Artikel 18 

Voor situaties waar dit reglement niet in voorziet is de Raad van Beheer en/of een 

door de Raad aangewezen persoon bevoegd om beslissingen te nemen en/of 

handelend op te treden. 

 

Artikel 19 

Dit havenreglement kan tussentijds en zonder hieraan voorafgaande 

kennisgeving worden aangepast door de Raad van Beheer 

 

 

Wij wensen u een prettig verblijf toe op onze haven! 


