HUISHOUDELIJKREGLEMENT
ARTIKEL 1
Dit huishoudelijk reglement geldt voor de jachthaven en
camping van de Veenhoop watersport en recreatie en heeft
betrekking op het gehele terrein en de zich daar bevindende
gebouwen. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op
het haven- en werfreglement van de HISWA als wel het
camping reglement van de Veenhoop watersport en recreatie.
ARTIKEL 2
Wijzigingen in adres, telefoon en e-mail gegevens dienen per
e-mail of schriftelijk aan de Veenhoop watersport en recreatie
kenbaar worden gemaakt
ARTIKEL 3
Personen zonder zwemdiploma zijn verplicht op het
haventerrein en deugdelijk zwem- of reddingsvest te dragen.
ARTIKEL 4
Tussen 22.00 en 07.00 uur wordt van iedereen verwacht
geluid tot een minimum te beperken. Het gebruik van
scheeps- auto- en andere motoren is gedurende deze periode
niet toegestaan.
ARTIKEL 5
Het is
niet toegestaan te vissen. Uitgezonderd
ligplaatshouders en kampeerders, hen is toegestaan
(kleinschalig) te vissen, mits hierdoor geen overlast ontstaat.
ARTIKEL 6
In het sanitair gebouw is niet toegestaan:
1. te roken;
2. spelende kinderen;
3. huisdieren;
4. vaatwas anders dan op de daarvoor aangegeven
plaats;
5. water te tappen anders dan op de daarvoor
aangegeven plaats.
ARTIKEL 7
De sanitaire voorzieningen zijn geopend van 1 april tot 1
oktober. Buiten deze periode is het sanitair beperkt
toegankelijk, hiervoor is de afstandsbediening met
persoonlijke toegangscode nodig.
ARTIKEL 8
Het gebruik van barbecuebakken en vuurkorven is toegestaan
mits deze veilig en voldoende van de grond zijn geplaatst.
Uitgangspunt is dat er geen gevaar, schade of hinder ontstaat.
Hieronder wordt ook verstaan het voorkomen van
brandplekken in het gras.
ARTIKEL 9
Het gebruik van aggregaten is niet toegestaan.

ARTIKEL 11
Het stallen van trailers elders dan op de daarvoor
aangemerkte parkeerplaatsen is niet toegestaan.
ARTIKEL 12
Het is niet toegestaan op het terrein te graven, struiken te
snoeien en/of bomen te kappen.
ARTIKEL 13
Het gebruik van vloeibare zeep tegen olievlekken op het
water is niet toegestaan.
ARTIKEL 14
Het is niet toegestaan bescherming of andere materialen op
de steigers, palen en gordingen van de jachthaven aan te
brengen.
ARTIKEL 15
Landvasten en ander touwwerk dienen bij het uitvaren aan
boord te worden genomen.
ARTIKEL 16
In de jachthaven zijn dekkleden (winterkleden) uitsluitend
toegestaan van 1 november tot 1 mei.
ARTIKEL 17
Voor het langszij nemen van andere
toestemming van de havenmeester benodigd.
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ARTIKEL 18
Boten met de brandstofvulopening in het gangboord, voor- of
achterdek mogen niet in de haven worden getankt.
Buitenboord motoren mogen niet boven het wateroppervlak
getankt worden.
ARTIKEL 19
Voor bezoekers niet zijnde ligplaatshouders of kampeerders
is het verboden zich op het terrein te begeven na
zonsondergang tot zonsopgang.
ARTIKEL 20
Toestemming voor het verkopen c.q. het te koop aanbieden
van afgemeerde of gestalde vaartuigen en/of toebehoren,
zoals bedoeld in het HISWA haven- en werfreglement art.10,
wordt uitsluitend verleend aan de makelaardij van de
Veenhoop watersport en recreatie. U kunt hiervoor contact
op nemen met de havenmeester.
ARTIKEL 21
Voor de periode van 1 april tot 1 oktober is er vrijstelling voor
het overnachten zoals bedoeld in het HISWA haven- en
werfreglement art. 3.13.

ARTIKEL 10
Het is niet toegestaan om te fietsen op de steigers en de
paden rondom het water van de jachthaven.
Heeft u suggesties of vragen over dit reglement dan vernemen wij dit graag van u. Voortschrijdend inzicht kan resulteren in een aangepast
reglement. Stel u daarom regelmatig op de hoogte, de meest recente update vindt u op onze website.
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