Het is gebruikers van de haven niet toegestaan:
in de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk
geluid of andere overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen
optreden hoog genoeg voor het doen ontstaan van ontploffingen of brand, een
en ander ter beoordeling aan de havenmeester
een vaste of semi-vaste elektrische leiding aan te leggen van de steiger naar het
vaartuig, zonder toestemming van de havenmeester
stoffen in het water van de haven te brengen of te lozen. Dit geldt zowel voor
stoffen als brandstoffen, olie, vet, bilgewater, etc., alsook voor (huishoudelijk)
afval, de inhoud van chemische toiletten en andere stoffen die het
oppervlaktewater kunnen verontreinigen
(huis)vuil achter te laten op het vaartuig of de steigers
onderwatertoiletten aan boord te gebruiken binnen de jachthaven
op enige wijze stoffen op of in de bodem te brengen binnen de jachthaven
huisdieren los te laten lopen op steigers of terreinen
drinkwater te gebruiken voor het wassen van vaartuigen
constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties
steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren
goederen op de steigers en/of op het terrein onbeheerd achter te laten zonder
toestemming van de havenmeester
vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan of anderszins hinderlijk lawaai te
veroorzaken
in de haven te zwemmen, vissen, surfen, zeilen met zeiljachten die zijn voorzien
van een motor
sneller dan 5 km/uur te varen
in de jachthaven reclame te voeren en/of commerciële activiteiten te
ondernemen, zonder toestemming van het bestuur
jonge kinderen zonder begeleiding op de steigers te laten komen
te rennen over de steigers
te fietsen/steppen op de steiger (fietsen dienen aan de hand te worden
meegenomen)
op de steigers fietsen te stallen
open vuur te gebruiken, waaronder barbecues
te wonen in het vaartuig
de ligplaats te verhuren of om niet beschikbaar te stellen aan derden
andermans vaartuig te verhalen

Aanwijzingen van de havenmeester dienen te allen tijde en onverwijld te worden opgevolgd.
Dank u voor uw medewerking.
Peter Corstiaans
Tel 0654376131

