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Algemeen 
1. Dit havenreglement geldt voor de gehele jachthaven en jachtwerf bestaande uit de haven, de werf, de 

bijbehorende (parkeer- en stallings-) terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen. Onder stalling wordt 
in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig op de wal staat of is afgemeerd met het oogmerk 
deze gedurende langere tijd buiten gebruik te houden. Onder havenpersoneel wordt verstaan degene in 
dienst van Vlietland Jachtservice. 

2. Vlietland Jachtservice en het havenpersoneel zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard of door 
welke oorzaak dan ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, 
tenzij een en ander het gevolg is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming. 

3. Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te 
betrachten en te voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het 
niet naleven van (haven-/werf-) regels.  

4. Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van het havenpersoneel, het afgemeerde of 
gestalde vaartuig of de lig- of bergplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste 
wordt verstaan de verkoop van het vaartuig en/of toebehoren, alsmede het aanbrengen van daartoe 
strekkende borden, mededelingen en aanduidingen. 

Toegang 
1. De toegang tot de jachthaven/jachtwerf is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich te melden bij 

het havenpersoneel. Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt dient de aanwijzingen van het 
havenpersoneel op te volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en 
calamiteitenvoorschriften. 

2. Het grote hek sluit elke avond om 17.30 uur, op zondag om 16:00, voor feestdagen zie onze website. Houd 
hier rekening mee en zet uw auto bijtijds buiten het hek. Door de week mogen er geen auto’s voorbij de 
winkel of markering of op het achterterrein geparkeerd worden. Laden en lossen i.o.m. havenmeester. 

3. Iedere zomerstallingsklant kan tegen een borg van € 25,- een sleutel van het hek krijgen, (te verkrijgen in de 
winkel) zodat uw auto binnen het hek kan staan als het voorterrein weer vrij van stalling is. Wij verzoeken u 
vriendelijk het hek’s avonds en op zondagen weer achter u te sluiten. Mocht er een andere klant met u mee 
door het rek rijden wel even vragen of zij een sleutel hebben. Eerst hek sluiten daarna pas parkeren. Dit is 
voor ieders veiligheid en rust. (Het loophek is 24/7 open) 

4. De bagagekarretjes hebben een borg van € 2,-. Graag na het gebruik uw karretje weer terugzetten, zodat 
anderen er ook plezier van kunnen hebben. Ook verzoeken wij u onze karretjes met beleid te behandelen en 
niet te overladen, anders draait u onnodig een band kapot. 

Havenregels 
1. Indien de huurder van een lig- of bergplaats zijn vaartuig, toebehoren en/of lig- en bergplaats in gebruik wil 

geven aan derden, dient hij vooraf toestemming te krijgen van het havenpersoneel. 

2. Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf 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. 

3. Op de jachthaven/jachtwerf is het niet toegestaan: 

a. Hinderlijk lawaai te maken; 
b. Afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water; 
c. De jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of 

met andere milieuverontreinigende stoffen; 
d. (Huis-) dieren los te laten lopen; 
e. Vaartuigen en auto’s schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare 

schoonmaakmiddelen; 
f. Motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen; 



 

 

 

Havenreglement 
 

 

Rietpolderweg 6 | 2266 BM Leidschendam (Recreatiegebied Vlietland) 

071-561 36 16 | info@vlietlandjachtservice.nl | www.vlietlandjachtservice.nl 

KvK 83922784 | Bank NL12 ABNA 0106 4112 84  | BTW NL003891091B67 

reparatie en onderhoud van houten, stalen, polyester zeil- en motorboten | jachthaven | bemiddeling | 25 tons botenlift 

korte stalling | zomer- en winterstalling | watersportwinkel | supplankenverhuur | supworkouts | suparrangementen 

Wij werken volgens HISWA-voorwaarden. 

 

g. Elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;  
h. Met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen;  
i. Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten; 
j. Open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken; 
k. Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten; 
l. Te zwemmen of te duiken; 
m. In het vaartuig permanent te overnachten dan wel het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen. 
Voor genoemde handelingen onder a,f,g,j,k,l kan het havenpersoneel tijdelijk vrijstelling verlenen. 
Overtreding van dit artikel, geeft het havenpersoneel het recht de overtreder de toegang tot de 
jachthaven/jachtwerf te ontzeggen. 

4. U dient zelf voor gereedschap en veilige trappen en/of steigers te zorgen. Vanwege onze aansprakelijkheid 
kunnen we u dit niet uitlenen. 

5. Eigenaren van in de haven liggende en/of gestalde schepen zijn verplicht hun schip in een aanvaardbare 
staat van onderhoud te houden. Wanneer een schip door langdurige verwaarlozing in een slechte staat 
verkeert zal de eigenaar schriftelijk bericht krijgen. Indien na een maand na aanschrijving nog niet gestart is 
met het noodzakelijke onderhoud mag Vlietland Jachtservice het betrokken schip afvoeren. De bijkomende 
kosten komen voor rekening van de eigenaar. 

Afval  
1. Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden afvalstoffen gescheiden te deponeren in 

de daarvoor geëigende depots of inzamelpunten.  

2. Bijzondere afvalstoffen/ stortmateriaal worden niet door de jachthaven/jachtwerf ingenomen. Dit betreft onder 
andere filters, bilgewater, vet en olie.  

3. In geval van overtreding is het havenpersoneel gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de 
verontreinigingstoffen te (doen) verwijderen. 

Stroom 
1. Vrij gebruik van elektriciteit is mogelijk tot max. 4 Ampère. Aan het einde van de dag is het verplicht stekkers 

uit de Electra kast te verwijderen en de verlengsnoeren op te ruimen. Heeft u een hoger of langdurig gebruik, 
dan kunt u een vaste 16 Ampère aansluiting huren. 

2. Het havenpersoneel is gerechtigd de stroomvoorziening van de loodsen en/of werkplaatsen af te sluiten. Hij 
is tevens gerechtigd de toegang tot bepaalde locaties te beperken.  

Pauze 
1. Koffie en thee zijn verkrijgbaar tegen de aangegeven prijs. 

2. Het personeel is altijd bereid om u te helpen of vragen te beantwoorden maar houdt u rekening met hun 
pauze tijden. 

Naar de winterstalling 
1. Graag even melden wanneer u met uw boot naar de winterstalling komt. U hoeft niet aanwezig te zijn 

wanneer wij uw schip op de wal zetten. 

2. Bij elke boot, die in de winterstalling staat, is het verplicht de gasflessen van boord te halen: binnen, buiten 
en te water. Dit i.v.m. brand/explosiegevaar. Dit is ook een eis van uw verzekering. 

3. U kunt een zeil aanbrengen op uw boot, maar er mogen alleen goede winterkleden of zeilen gebruikt 
worden, die goed vast zitten. Laat uw zeil even door ons controleren. Zeilen die los klapperen, geven 
schade aan uw boot of andermans boot. Wanneer we dit constateren zijn wij genoodzaakt het zeil los te 
snijden en te verwijderen. 
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4. Mocht u met staande mast op de kant staan, dan verzoeken wij u het lopend want vast te maken aan de 
verstaging om klapperende vallen met harde wind te voorkomen. 

5. Laat u bij ons een winter/zomerbeurt aan uw motor doen, graag uw sleutel bij ons achterlaten. 

6. Uw winterstalling loopt tot 15 april en u betaalt geen stalling tot 6 mei. Na deze datum wordt de korte 
stallingsprijs berekend. Deze kan maximaal tot de zomerstallingsprijs oplopen. Mocht u langer blijven 
staan, laat het ons dan weten i.v.m. plaatsen van de boten. 

7. Tijdens de winterstalling is het niet toegestaan om: 

n. gasflessen en/of losse brandstoftanks aan boord achter te laten; 
o. de (scheeps-) verwarming te gebruiken zonder direct toezicht; 
p. accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht; 
q. het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht; 
r. werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten; 
s. steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen; 
t. vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren; 
u. te roken in de loodsen. 

Alleen voor bepaalde werkzaamheden kan het havenpersoneel tijdelijk vrijstelling verlenen. Echter, branden en 
werken met open vuur in het algemeen, zijn te allen tijde verboden.  

Uit de winterstalling 
1. Graag in de winkel of via email melden welke dag u uw boot in het water wil hebben. Mocht uw boot eerst 

zomerklaar gemaakt moeten worden (dit gebeurt in het water), dan moet u dit minimaal twee weken van 
tevoren melden. 

2. Bij het te water laten moet u altijd zorgen dat uw stootwillen aangehaakt zitten en de landvasten 
klaarliggen. Dit scheelt voor ons veel tijd en zoeken naar uw lijnen. 

3. Mocht u nog uw laatste (bok) plekken met antifouling willen laten behandelen, dan kunt u een plastic zak 
met een roller (niet uitgedroogd), houder en uw antifouling aan de schroef hangen. Wij behandelen de 
plekken dan voor u. Mocht u uw resterende antifouling terugwillen, voorzie het blik van uw naam. Wordt 
het blik niet binnen een week opgehaald dan wordt deze afgevoerd. 

4. Na de te water lating kunt u uw boot maximaal een week laten liggen om in te laden of voor een 
motorbeurt. Daarna rekenen wij de normale passantenprijs. Mocht u onverhoopt langer blijven liggen, laat 
het ons dan even weten. 

Korte stalling en werkzaamheden van uw schip: 
1. Bij het werken aan uw boot op de kant mag u nooit zonder overleg wijzigingen aanbrengen aan de 

ondersteuning of de bok van uw boot. Dit kan levensgevaarlijk zijn. 

2. Tijdens alle werkzaamheden aan uw schip, zoals schuren, afkrabben en schilderen dient u een afdekzeil 
onder uw boot te leggen (niet toegestaan bij harde wind). Direct na het schuren, afkrabben en schilderen, 
dient u het vuil c.q. het stof te verzamelen in een afvalzak en het afdekzeil weer te verwijderen, zodat het 
losse materiaal niet kan wegwaaien. Hiervoor liggen plastic zeilen op het voor- en achterterrein in bakken. 
Als u een van deze zeilen gebruikt, is het de bedoeling dat u hem weer schoon teruglegt voor de volgende 
gebruiker. Houd met schuren en lakken rekening met uw buren. 

3. Werkzaamheden met behulp van schuurmachines zijn alleen toegestaan mits het schuurstof direct wordt 
afgezogen met een stofzuiger.  

4. Las-en slijpwerkzaamheden en hete werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd in overleg en met 
aanwezigheid van brandblussers en alleen indien er geen schade aan derden uit voortvloeit. De boot moet 
rondom afgeschermd worden met zeilen. 

5. Na uw werkzaamheden mogen er geen losse materialen en/of verfspullen onbeheerd onder uw bok staan. 
Deze dienen aan boord of elders opgeslagen te worden. Ook als u de volgende dag weer verder gaat. 
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6. Elke door u veroorzaakte verontreiniging op het terrein dient direct in de winkel te worden gemeld en door 
uzelf te worden opgeruimd al dan niet in samenwerking met ons. 

7. Gasflessen mogen niet aan boord achterblijven maar kunnen bij ons in bewaring worden gegeven. 

Tenslotte 
1. Overtreding van een van deze artikelen, geeft het havenpersoneel het recht de overtreder direct en voor 

onbepaalde tijd de toegang tot de jachthaven/jachtwerf te ontzeggen. 

2. Verder wijzen wij u nogmaals met nadruk op de steeds strenger wordende milieuregels met betrekking tot 
onderhoud aan boten, alsmede de intensieve controle daarop. Wij zullen daarom regelmatig rondlopen en 
u op dingen attent maken, want ook wij worden door de milieupolitie regelmatig gecontroleerd op het 
schoonhouden van ons terrein (verf, zeildoek, lege blikken, kwasten ect.). Denk ook aan het smeren van 
illegale antifouling. Eventuele boete wordt aan u doorberekend. 

3. Wij willen we u er nogmaals op attenderen dat tijdens de stalling uw boot niet bij ons is verzekerd. U bent 
verplicht uw boot zelf WA of casco te verzekeren. (Zie verder havenreglement) 

4. Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn de HISWA Algemene Voorwaarden voor de 
huur en verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen van toepassing. Op alle overeenkomsten van 
levering van diensten en aanneming van werk zijn de HISWA Algemene Aannemings-, Verkoop-en 
Leveringsvoorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden zullen u op het eerste verzoek worden 
overhandigd maar zijn ook te bekijken op www.hiswa.nl. 

 
Wij hopen op een goede samenwerking. Team Vlietland Jachtservice 
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