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0.

De “HISWA” voorwaarden zijn van toepassing.

1.

De huurperiode loopt jaarlijks van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging dient te gebeuren voor
1 december van het kalenderjaar.

2.

Elk schip dient tenminste W.A. verzekerd te zijn. Kopie verzekeringspapieren dienen te worden overlegd
aan verhuurder alsmede een id.

3.

Op de landhoofden en de kade is alleen laden/lossen (maximaal 1 uur) toegestaan; voorts alleen
parkeren in de daarvoor bestemde parkeerhavens (niet op trottoir).

4.

Iedere ligplaats heeft een electra-aansluiting. (Half)jaarlijks wordt het verbruik afgerekend tegen het op
dat moment geldende Eneco tarief.

5.

Er mogen op de steigers geen slangenhaspels bij boten ed worden achtergelaten.

6.

De havenmeester heeft het recht de steigers vrij te houden van obstakels.

7.

Geluidsoverlast. Overlast in de ruimste zin waaronder radio is niet toegestaan.

8.

Kraan is beschikbaar voor ligplaatshouders. Met betrekking tot de gebruikskosten en bediening dient u
contact op te nemen met de heer Zinschitz, mobielnr. +31 6 11287188

9.

De havenmeester heeft het recht een andere ligplaats toe te wijzen na de eigenaar via een sms hiervan
op de hoogte te hebben gesteld.
De havenmeester heeft tevens het recht om een schip te verplaatsen indien de eigenaar dit niet kan of
wil doen. Hij is in dit geval niet aansprakelijk voor schade direct of indirect.

10.

Afmeting schepen is maximale lengte inclusief bijboot, bordessen, boegsprieten en eventueel ankerrol.

11.

Bij automatische verlenging kunnen de tarieven worden verhoogd met de algemene prijsindexstijging

12.

Indien men een grotere box kiest dan voor het schip noodzakelijk zal een meerprijs in rekening worden
gebracht.

13.

Gedurende de winterperiode dienen schepen met staaldraad of een ketting te zijn aangemeerd.

14.

Met het betalen van de huurpenningen onderschrijft u dit reglement en de daarin vermeldde eisen.

15.

Het is niet toegestaan aan boord te wonen.

16.

Indien gasten aan boord, dient of de eigenaar of één van de gasten over een vaarbewijs te beschikken,
zodat bij calamiteiten één persoon geacht kan worden te handelen.
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