KNZ&RV Reglement betreft Stalling - Noordkop en Parkeerplaatsen Muidenhaven
Noordkop stallingsplekken
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Ligplaats zeilboot
Alle leden met een open zeilboot die op de Noordkop een stallingsplek willen huren zullen
het ‘Ligplaatsformulier Noordkop' moeten invullen en mailen naar secretariaat@knzrv.nl
Pas retour sturen als het Hull Identification Number/Romp nummer en/of ISAF nummer
bekend is.
De ruimte op de Noordkop is beperkt en daarom genieten (jeugd-)leden die actief zeilen
binnen KNZ&RV verenigingsverband:
1. Heintjes & Heinen en
2. Laser volwassenenzeilen
voorrang op een stallingsplek. Alleen als er plek over is komen andere (jeugd-)leden (3) in
aanmerking voor een stallingsplek.
Indien er onvoldoende plekken zijn om boten van de onder 1.2 genoemde (jeugd-)leden te
stallen dan is voor de toekenning van stallingsplekken de volgorde van binnenkomst van het
‘Ligplaatsformulier Noordkop’ van toepassing.
Na ontvangst van het ligplaatsformulier ontvangt men ID-stickers met een nummer voor de
zeilboot, de trolley en/of de wegtrailer ter identificatie van de eigenaar;
• Op de zeilboot plakt men de ID-sticker op de spiegel
• Op de trolley (strandtrailer) plakt men de ID-sticker bij het handvat aan ‘bakboord’ (voor
trolley’s van een Laser, Feva of 29-er)
• Op de wegtrailer plakt men de ID-sticker bij het neuswiel aan ‘bakboord’
Er wordt een stallingsplek toegewezen voor de zeilboot;
1) Optimist: een plek in het Optimistenrek (vast te leggen met twee deugdelijke
spanbanden). De trolley gaat in de opslagcontainer of mee naar huis.
2) Laser en RS Feva
a) Zeiler (zijnde niet-wedstrijdzeiler): een belijnde stallingsplek van 1.80m breed en
4.00m lang op een trolley op de Noordkop stoeptegels. Vast te leggen met deugdelijke
spanbanden aan de ankerpunten. Een trolley met daarop de open zeilboot die breder
(BoA**) of langer (LoA**) is dan het vak, en over óf op de witte strepen komt, mag
níet op de Noordkop gestald worden;
b) Wedstrijdzeiler binnen KNZ&RV Vereenigingsverband: een Laser en/of RS Feva mag
alléén op een wegtrailer staan mits ook de trolley daar op staat (zgn. Combi trailer) en
deze trailercombinatie* binnen de afmeting van het vak valt om beschadiging aan
andere boten te voorkomen. Een trailercombinatie die breder (BoA**) of langer
(LoA**) is dan het vak, en over óf op de witte strepen komt, mag níet op de Noordkop
gestald worden;
* Een trailercombinatie is in deze de wegtrailer (alleen voor wedstrijdzeilers), de trolley
én de open zeilboot (-boten).
** Breedte over Alles (BoA) en Lengte over Alles (LoA); is de afstand tussen de loodlijnen
neergelaten uit de meest van elkaar verwijderde punten van respectievelijk de voor-
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en de achterkant (LoA), linker- en de rechterkant (BoA) van een trailercombinatie. Bij
de maten geldt de grootste lengte en de grootste breedte, derhalve inclusief neuswiel,
geassembleerde verlichtingsbalk en andere traileronderdelen als een frame, opslag
box of andere opslagconstructie, als ook uitstekende spiegel (van de boot), liggende
mastonderdelen etc.
3) Een 29-er krijgt een plek toegewezen op de Noordkop ‘Noord’; de betonplaten.
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Men laat te allen tijde de wielen aan de trolley en/of wegtrailer zitten zodat de zeilboot
verplaatst kan worden;
De trolley’s en boten moeten met deugdelijke spanbanden vastgezet worden;
- op de vakken aan de grondankers met ogen;
- op de betonplaten aan de ankerlijnen die over de grond lopen; met de spanbanden over de
boot heen en aan weerszijde aan de ankerlijnen op de grond vast te maken.
De tarieven voor het huren van een stallingsplek zijn op te vragen bij het KNZ&RV
secretariaat;
Alleen als er een stallingsplek is toegewezen en de ID-stickers op zeilboot en trailer(s) geplakt
zijn, kan de zeilboot op de Noordkop terecht (conform 1.4 en 1.5).
Wegtrailers mogen niet gestald worden op de Noordkop of op de parkeerplaats. De
wegtrailer dient u elders te stallen. Met uitzondering van wegtrailers van wedstrijdzeilers
volgens 1.5 (2b) of wegtrailers in eigendom van, of in bruikleen gegeven aan de KNZ&RV
op een door de Havenmeester aangewezen stallingsplek.
Het tijdelijk stallen van een ongeregistreerde zeilboot (bv ter voorbereiding op een wedstrijd)
kan alleen in overleg met de Havenmeester en tegen betaling van een passantentarief (zie 5).
Overeenkomst
De stallingsplekken worden per seizoen toegewezen. De vak indeling kan per seizoen
wijzigen.
Een stallingsplek vervalt als men stopt met zeilen in KNZ&RV verenigingsverband (Heintjes &
Heinen en/of volwassenenzeilen). En kan alleen dan verlengd worden voor (jeugd-)leden als
er een stallingsplek vrij is (conform 1.2).
Duur van de overeenkomst is één kalenderjaar.
Het stallen van de open zeilboot op de Noordkop is op uw eigen risico. De Vereeniging kan
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke
oorzaak ook ontstaan, bijvoorbeeld met betrekking tot verlies, diefstal of beschadiging van
eigendommen, geleden of veroorzaakt door personen of ten gevolge van
natuurkracht/natuurgeweld.
Opzeggen
Opzeggen van de stallingsplek ieder kalenderjaar vóór 1 december en kan alleen schriftelijk
naar secretariaat@knzrv.nl of per post: KNZ&RV secretariaat, Postbus 30, 1398 ZG Muiden.
Indien het (jeugd-)lid een nieuwe boot aanschaft dient een nieuw Ligplaatsformulier
ingezonden te worden (conform 1.1) en de oude boot af te melden of op te zeggen.
Parkeerplaats Sociëteit en Noordkop
Het parkeren van wegtrailers, boedelbakken, campers, caravans of andere objecten langer
dan 48 uur is niet toegestaan. Er kan in overleg met en na toestemming van de
Havenmeester voor een beperkte tijd iets afgesproken worden.
Tijdens evenementen kunnen er géén wegtrailers, boedelbakken, campers, caravans e.a. op
de parkeerplaatsen staan. Kijk hiervoor op de KNZ&RV website in de 'Activiteitenkalender' of
neem contact op met de Havenmeester. Vlak voor evenementen volgt u de aanwijzingen van
de Havenmeester (mondeling en/of per bord kenbaar gemaakt).
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De Havenmeester brengt een passantentarief in rekening voor de met hem afgesproken
tijdelijke stalling van uw object zoals in 1.11, 4.1 of 5.1.
Aan de Oostzijde (langs de Vecht) en Zuidzijde (langs steiger M) van de parkeerplaats zijn
Dry-sailing plekken. Voor een Dry-sailing plek neemt men contact op met het KNZ&RV
secretariaat.
Ongeregistreerde objecten
Het tijdelijk stallen van ongeregistreerde objecten kan alleen in overleg met en na
toestemming van de Havenmeester.
De Havenmeester zal een passantentarief in rekening brengen voor de met hem afgesproken
tijdelijke stalling van uw object zoals in 1.11, 4.1 of 5.1.
De Havenmeester kan ongeregistreerde objecten verwijderen van het Vereenigingsterrein.

KNZ&RV Bestuur, februari 2020
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