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Haven Reglement     WSV  Het Bommelse Gors 
 
 
Jachthaven 
 
Artikel 1 
Onder de jachthaven, waarop dit reglement van toepassing is, wordt verstaan de bij de WSV 
Het Bommelse Gors in beheer zijnde wateren en terreinen, inclusief de steigers, de 
bebouwing en andere constructies. 
 
Artikel 2 
De jachthaven dient uitsluitend tot ligplaats van pleziervaartuigen toebehorende aan en 
gebruikt 
door leden van de vereniging. Met goedvinden van het bestuur kan, indien plaatsruimte zulks 
toelaat, ook aan pleziervaartuigen van niet-leden en aan andere schepen dan 
pleziervaartuigen een ligplaats worden verstrekt die dan uiteraard tijdelijk is. 
 
Artikel 3 
Indien de houder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren aan derden in gebruik wil 
geven dient hij daarvan persoonlijk de H.C. (Haven Commissaris) in kennis te stellen. Het is 
de houder niet toegestaan zijn ligplaats aan derden ter beschikking te stellen of zijn boot te 
verhuren. 
 
Havenmeester 
 
Artikel 4 
Het beheer van de haven wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. Een door het 
bestuur aangestelde havenmeester houdt toezicht op de haven. 
 
Artikel 5 
De H.C. of de havenmeester wijzen de ligplaatsen der vaartuigen en de bergruimte aan. Zij 
zijn te allen tijde bevoegd daarin verandering aan te brengen indien zij menen daartoe 
overwegende redenen te hebben. 
Het bestuur behoudt zich het recht voor alle maatregelen te nemen die zij nodig of wenselijk 
acht ter bescherming, behoud en onderhoud van de eigendommen der vereniging; het 
bestuur kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke daaruit voortvloeiende 
gevolgen dan ook. Van elke voorgenomen verandering zullen, zo mogelijk, de betrokkenen 
tevoren in kennis worden gesteld. 
 
Veiligheid en Milieu 
 
Artikel 6 
Het is ten strengste verboden: 

1. de eigendommen der vereniging te beschadigen, of daarin op eigen initiatief enige 
verandering aan te brengen; 
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2. vaartuigen zodanig te meren dat dit voor andere schepen hinderlijk kan zijn of de 
passage bemoeilijkt; 

3. werkzaamheden aan vaartuigen te verrichten zodanig dat dit voor andere 
schepen hinderlijk kan zijn of waarbij vrijkomend schuurstof of verfresten niet 
adequaat opgevangen worden; 

4. op het terrein werkzaamheden van welke aard ook te verrichten of daar 
scheepsonderdelen en/of –inventaris op te slaan behoudens toestemming van de 
H.C. of de havenmeester; 

5. scheepsonderdelen en/of –inventaris op de steigers te laten liggen; 
6. steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren; 
7.  niet-deugdelijk geconstrueerde opstapjes op de steiger te plaatsen, ter 

beoordeling van de H.C.; 
8. stoffen in het water van de haven te brengen of te lozen. Dit geldt zowel voor 

stoffen als brandstoffen, olie, vet en bilgewater, alsook voor huishoudelijk afval, 
de inhoud van chemische toiletten en andere stoffen die het oppervlakte water 
kunnen verontreinigen; 

9. stoffen als onder 6.8 beschreven elders te deponeren of af te geven dan op de 
daarvoor bestemde plaats in de jachthaven. Ontbreekt die mogelijkheid in de 
jachthaven, dan blijft men persoonlijk verantwoordelijk voor een goede 
milieuvriendelijke afvoer van deze stoffen; 

10. een in het waterlozend toilet aan boord te gebruiken binnen de jachthaven; 
11. op enige wijze schadelijke stoffen op of in de bodem te brengen binnen de 

jachthaven; 
12. in alle verenigingsruimten en bergplaatsen te roken; 
13. in de jachthaven te zwemmen; 
14. vaartuigen gedurende het vaarseizoen onopgetuigd of onder de winterkap te laten 

liggen; 
15. een tijdelijke aansluiting op het elektrische net van de vereniging aan te brengen 

behoudens toestemming van de H.C.; 
16. sneller te varen dan 5 km per uur en/of nodeloos de rust te verstoren; 
17. vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te 

veroorzaken, met name gedurende de uren van duisternis; 
 
Artikel 7 
Voorwerpen van welke aard dan ook waarvan het opbergen op het terrein van de 
vereniging of in de haven verboden is, worden verwijderd op kosten van degene die het 
zal blijken aan te gaan. 
 
Artikel 8 
Bij een geval van storm, brand of enig ander onheil is ieder die op dat moment van haven 
en/of terrein gebruik maakt, verplicht hulp te verlenen. 
 
Artikel 9 
Auto’s, aanhangwagens e.d. dienen geparkeerd te worden op de daartoe door het 
bestuur aangewezen plaatsen. 

 
Vaartuigen 
 
Artikel 10 
Iedere jachteigenaar is verplicht zijn vaartuig aan deugdelijke landvasten te meren, 
zodanig dat het vrij ligt van andere jachten, steigers en palen. Wordt hieraan niet voldaan 
dan heeft het bestuur het recht hierin te voorzien op kosten van de betrokken eigenaar. 
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Artikel 11 
Alle zich in de haven of op het terrein bevindende vaartuigen dienen voorzien te zijn van 
een duidelijk leesbare naam of registratie. 

 
Aansprakelijkheid 
 
Artikel 12 
Het bestuur is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan personen en of goederen 
toegebracht, noch voor verlies en/of diefstal van enig goed door welke oorzaak dan ook. 
 
Artikel 13 
De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal van welk eigendom van leden of niet-
leden dan ook. 
 
Artikel 14 
Iedere eigenaar is aansprakelijk voor de door hem/haar of zijn/haar vaartuig veroorzaakte 
schade aan de jachthaven of eigendommen van andere leden of niet-leden. 
 
Geschillen 
 
Artikel 15 
Het Havenreglement is van toepassing op alle vaartuigen en personen die de haven 
aandoen c.q. er gebruik van maken. 
 
Artikel 16 
Bij overtredingen van het Havenreglement, welke niet op eerste sommatie ongedaan 
worden gemaakt of ophouden, heeft het bestuur de bevoegdheid de betreffende leden of 
niet-leden de toegang tot de haven te ontzeggen. 
Artikel 17 
Bij overtredingen van het Havenreglement die schade veroorzaken aan de jachthaven 
en/of aan het milieu in de jachthaven wordt de schade hersteld op kosten van de 
overtreder. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging worden verhaald op de veroorzaker 
van die verontreiniging. 
 
Artikel 18 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet nemen de H.C., in nader overleg met de 
andere bestuursleden, een beslissing die onmiddellijk van kracht is na afkondiging 
middels het mededelingenbord tot nadere goedkeuring van de algemene vergadering. 
 

 
 
 

 


