Reglement voor het Havenbeheer
Vereniging Muidenhaven

Muiden, 1 oktober 2012

Hoofdstuk I
INLEIDING
Artikel 1.
Ter uitvoering van het beheer van de onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging Muidenhaven (hierna te
noemen VMH) vallende jachthaven is dit reglement vastgesteld.
Artikel 2.
De onder de verantwoordelijkheid van de VMH vallende jachthaven is de jachthaven van de KNZ&RV te
Muiden, met inbegrip van de steigers en bijbehorende terreinen en gebouwen.
Artikel 3.
Het bestuur van de VMH heeft het (technisch) beheer van de jachthaven met bijbehorende infrastructuur te
Muiden gedelegeerd aan de voorzitter van de VMH. Hij wordt in zijn taak bijgestaan door de secretaris van de
VMH, die op zijn beurt zijn werkzaamheden heeft gedelegeerd aan het secretariaat der KNZ&RV.
Hoofdstuk II
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 4.
De bepalingen in dit reglement zijn van toepassing op leden van de KNZ&RV, opvarenden van bezoekende
vaartuigen (passanten), alsmede gasten van deze categorieën. Naast deze bepalingen gelden in de haven de regels
van het Binnenvaartpolitiereglement.
Artikel 5.

In dit reglement wordt verstaan onder de eigenaar:
Degene die eigenaar of gedeeltelijk eigenaar is van een vaartuig dan wel degene die de feitelijke leiding heeft aan
boord van een vaartuig of daarvoor te eniger tijd de verantwoordelijkheid heeft. Bij gedeeld eigendom moeten
eigenaren lid zijn van de KNZ&RV.
Hoofdstuk III
BEVOEGDHEDEN HAVENMEESTER
Artikel 6.
De havenmeester is in dienst van de VMH en functioneert uit dien hoofde onder verantwoordelijkheid van de
voorzitter VMH.
Artikel 7.
De havenmeester regelt namens de VMH de dagelijkse gang van zaken in en rondom de haven en treft die
maatregelen die voor de goede orde en veiligheid in en rondom de haven en voor de goede zorg voor de
vaartuigen in de haven noodzakelijk zijn. Waar in dit reglement wordt gesproken van de havenmeester wordt
tevens gedoeld op diens plaatsvervanger.
Artikel 8.
In het kader van de hem conform artikel 7 van dit reglement gegeven bevoegdheden en in het licht van het
bepaalde in de artikelen 20 tot en met 27 van dit reglement is de havenmeester bevoegd aanwijzingen te geven aan
de eigenaar van een vaartuig, die alsdan gehouden is dergelijke aanwijzingen op te volgen. In geval de eigenaar van
een vaartuig niet aan boord van zijn vaartuig is, is de havenmeester bevoegd in het kader van de aan hem conform
artikel 7 van dit reglement gegeven bevoegdheden en in het licht van het bepaalde in de artikelen 19 tot en met 27
van dit reglement, de ligplaats van het vaartuig te (doen) veranderen.
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Hoofdstuk IV
LIGPLAATSEN
Artikel 9.
1. De jachthaven in Muiden strekt tot ligplaats van vaartuigen toebehorende aan één of meer leden van de
KNZ&RV voor zover hen een seizoenligplaats (wissel dan wel vast, een en ander conform artikel 10 van
dit reglement) is aangewezen. Indien en voor zover plaatsruimte beschikbaar is, kan tijdelijk ligplaats
worden toegewezen aan leden van de KNZ&RV of aan derden (passanten) voor zover deze laatste
categorie lid is van een vereniging, aangesloten bij het Watersportverbond, de KNRB, de KNMC dan wel
van een buitenlandse zustervereniging.
2. Tijdelijke ligplaats aan andere vaartuigen dan hiervoor bedoeld kan worden verleend door de
havenmeester.
Artikel 10.
Bij de jachthaven in Muiden wordt met betrekking tot de seizoenligplaatsen onderscheid gemaakt tussen vaste
ligplaatsen en wisselligplaatsen. In het eerste geval beschikt de ligplaatshouder over een specifieke, en voor dat
seizoen toegewezen ligplaats, in het tweede geval is (nog) geen vaste ligplaats beschikbaar en kan het vaartuig in
het betrokken seizoen tussentijds een andere ligplaats worden toegewezen.
Artikel 11.
1. Een aanvraag voor een seizoenligplaats – hetzij op de wal dan wel in het water – moet schriftelijk worden
ingediend bij de secretaris van de VMH. Het gebruik van een bij het secretariaat der KNZ&RV
verkrijgbaar jachtenformulier is hierbij verplicht.
2. Seizoenligplaatsen worden jaarlijks toegewezen door de secretaris van de VMH en verhuurd volgens de
voorwaarden zoals opgenomen in een standaard huurovereenkomst, dat voor diegenen die conform dit
reglement aanspraak hebben op een seizoenligplaats, op het secretariaat en de website van de KNZ&RV
ter inzage is.
3. Leden die een ligplaats krijgen toegewezen, zijn gewoon lid van de KNZ&RV ongeacht of zij in het
buitenland wonen.
4. Toewijzing van een vrijgekomen seizoenligplaats is ten eerste afhankelijk van de datum van ontvangst op
het secretariaat van de KNZ & RV van het in paragraaf 1 van dit artikel genoemde jachtenformulier. Ten
tweede is bepalend de afmeting van het vaartuig versus de afmeting van de aangevraagde ligplaats, dit ter
beoordeling van de secretaris van de VMH. Het bestuur van de VMH heeft de bevoegdheid in het belang
van de VMH in individuele gevallen af te wijken van deze toewijzingsregels.
Artikel 12.
Geen ligplaats zal worden verleend aan vaartuigen die door hun uiterlijk, afmetingen, naamgeving of staat van
onderhoud of soort gebruik bezwaren zouden kunnen opleveren, zulks ter beoordeling van de havenmeester.
Artikel 13.
Het recht op een ligplaats, ongeacht of dit een seizoenligplaats dan wel een tijdelijke ligplaats is, vervalt
onmiddellijk voor elk vaartuig wanneer de eigenaar zich na daartoe te zijn gesommeerd niet houdt aan enige
bepaling van dit reglement of enige aanwijzing of zich niet houdt aan enige aanwijzing namens de VMH op grond
van dit reglement gegeven of zich op enigerlei andere wijze niet houdt aan zijn verplichtingen jegens de VMH.
Artikel 14.
1. Op het haventerrein van de jachthaven is de gelegenheid tot stalling op de wal beperkt tot vaartuigen
(inclusief hellingwagens) met een lengte over alles (LoA) van max. negen meter. Toewijzing gebeurt in
overleg met de secretaris van de VMH.
2. De in lid 1 van dit artikel omschreven vaartuigen dienen te worden gestald op de daarvoor bestemde
plaatsen. Bij ruimtegebrek dient stalling te geschieden op aanwijzing van de havenmeester.
3. Voor stalling van roeimateriaal wordt door het bestuur van de VMH een afzonderlijke regeling getroffen.
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Hoofdstuk V
HUUR EN VERHUUR VAN TIJDELIJKE LIGPLAATSEN
Artikel 15.
De eigenaar van een vaartuig die gebruik wenst te maken van een tijdelijke ligplaats, dient zich terstond bij
aankomst te melden bij de havenmeester voor toewijzing van een ligplaats en zich te houden aan het
havenreglement. Dit reglement is ter inzage op het havenkantoor en op de website van de KNZ&RV.
Artikel 16.
Het verschuldigde liggeld voor de huur van een tijdelijke ligplaats wordt direct voldaan op het havenkantoor.
Artikel 17.
Leden van de KNZ&RV, geen houder van een seizoenligplaats in de haven te Muiden zijnde, hebben voor hun
vaartuig per seizoen recht op een aantal jaarlijks door het bestuur van de KNZ&RV vast te stellen vrije ligdagen in
de haven te Muiden en Enkhuizen.
Artikel 18.
Vrijstelling van betaling van liggeld kan worden verleend:
I. In het kader van door de KNZ&RV te organiseren wedstrijden of andere evenementen gedurende door het
bestuur van de KNZ&RV te bepalen dagen.
II. Voor bijzondere gasten.
Artikel 19.
Van de vastgestelde tarieven kan door de secretaris van de VMH worden afgeweken in geval van een groot aantal
vaartuigen van leden van een vereniging als onder artikel 9, lid 1 van dit reglement bedoeld, doch niet langer dan
voor twee dagen. In zulke gevallen wordt een redelijk, collectief te innen bedrag vastgesteld.
Hoofdstuk VI
VERBODSBEPALINGEN
Artikel 20.
Het is niet toegestaan zonder overleg en toestemming van de havenmeester:
1. Een andere dan de toegewezen ligplaats in te nemen;
2. Ligplaats te kiezen bij de ingang van de haven en op plaatsen waardoor het manoeuvreren voor andere
vaartuigen wordt bemoeilijkt;
3. Het vaartuig zodanig af te meren dat de onderdelen daarvan buiten de ligplaats steken;
4. Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd te laten;
5. Bij- of volgboten in de boxen of onder de steiger af te meren;
6. Veranderingen of eigen voorzieningen aan te brengen aan terreinen, steigers en gebouwen;
7. Beschadigingen, welke dan ook, aan te brengen aan terreinen, steigers en gebouwen;
8. De haven voor andere doeleinden te bevaren dan voor de ligplaats te kiezen dan wel verlaten van de
haven;
9. Sneller te varen dan voor het manoeuvreren noodzakelijk is, tot een maximum van 6 km per uur;
10. De haven onder zeil in- en uit te varen tenzij het vaartuig niet de beschikking heeft over een motor;
11. In de haven te surfen;
12. In de haven te zwemmen;
13. Elektriciteit te gebruiken voor verwarmingsdoeleinden;
14. Buitenboordpompclosets in de haven te gebruiken;
15. Honden los te laten lopen of uit te laten;
16. Op schepen, steigers en terreinen open vuur (incl. ten behoeve van barbecue) te gebruiken, lassen en
andere brandgevaarlijke activiteiten uit te voeren, vuurpijlen af te steken. Behoudens met toestemming van
de havenmeester op de door hem aangewezen plek;
17. Te roken bij bevoorrading van brandstoffen;
18. Zodanige werkzaamheden (ten behoeve van de afbouw, onderhoud, reparatie) aan het vaartuig te
verrichten dat daardoor overlast aan derden wordt veroorzaakt;
19. Geluidsoverlast te veroorzaken door onder andere muziek, lopende motoren en lichtaggregaten;
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20. Auto’s, motoren en (brom)fietsen te parkeren op andere dan de daartoe aangewezen terreinen;
21. Te fietsen op de steigers en wandelpaden;
22. Het water, de steigers of andere delen van de haven te verontreinigen met olie of andere
milieuonvriendelijke stoffen; vuilnis van welke aard dan ook in het water te werpen of op het terrein
achter te laten, anders dan in de daartoe aanwezige voorzieningen;
23. Chemische toiletten of afgewerkte olie anders dan op de daarvoor ingerichte verzamelplaatsen te ledigen
of te storten;
24. Vaartuigen te gebruiken voor permanente bewoning;
25. Slijpen met behulp van slijpschijf en dergelijke; en
26. Op het terrein te gritstralen.
27. Een jacht, dat afgemeerd is op een seizoen of tijdelijke ligplaats van de haven, anders dan voor eigen en
persoonlijk gebruik te gebruiken.
28. Een ligplaats dan wel de havenfaciliteiten zonder schriftelijke toestemming van het bestuur, die schriftelijk
met redenen omkleed via de havenmeester aangevraagd dient te worden, te gebruiken voor commerciële
doeleinden, waaronder in ieder geval worden verstaan: het verhuren van een jacht vanuit een ligplaats in
de haven, het in- en uitschepen in de haven van bemanning van schepen, die voor verhuur of chartervaart
worden gebruikt en het tonen van reclame uitingen zoals daar zijn vlaggen, banieren, reclameborden, etc.
vanaf jachten in de haven of aan vlaggenmasten, gebouwen, hekwerken etc. op de haven.
Artikel 21.
In bijzondere gevallen kan de secretaris van de VMH of namens hem de havenmeester ontheffing verlenen van de
verbodsbepalingen in artikel 20 van het reglement.
Hoofdstuk VII
VEILIGHEIDSBEPALINGEN
Artikel 22.
Indien door toedoen of nalatigheid van de ligplaatshouder gevaar voor schade dreigt of de veiligheid van
vaartuigen en/of personen in gevaar zou kunnen worden gebracht, is de VMH – in spoedgevallen zonder
waarschuwing en in alle gevallen indien de ligplaatshouder aan een daartoe strekkende waarschuwing niet binnen
redelijke termijn gehoor geeft – gerechtigd om op kosten van de ligplaatshouder de naar het oordeel van de VMH
noodzakelijke voorzieningen te treffen.
Artikel 23.
1. Een ligplaatshouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn vaartuig niet aan buitengewone lekkage
onderhevig is.
2. Bij nalatigheid kan de havenmeester het lek doen herstellen op kosten van de eigenaar of het vaartuig een
zodanige plaats geven dat in geval van zinken geen overlast wordt berokkend.
3. Indien een vaartuig gezonken is, is de eigenaar verplicht het op eerste aanzegging van de havenmeester te
lichten.
4. Blijft de eigenaar in gebreke het vaartuig te lichten dan zal het vaartuig op instructie van de voorzitter van
de VMH op kosten van de eigenaar worden gelicht.
Artikel 24.
Een ligplaatshouder is verplicht het lopend en staand want te zekeren ter voorkoming van geluidsoverlast.
Artikel 25.
In geval van storm, brand of enig ander onheil is een ieder die op het terrein van de jachthaven aanwezig is,
verplicht alle mogelijke hulp te verlenen.
Artikel 26.
1. Een ligplaatshouder is verplicht zijn vaartuig af te meren aan behoorlijke landvasten en wel zodanig dat
het vrij ligt van steigers, palen of andere vaartuigen.
2. Indien aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel niet wordt voldaan, kan hierin door de havenmeester op
kosten van de ligplaatshouder worden voorzien.
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Artikel 27.
1. Een ligplaatshouder is verplicht ervoor te zorgen dat aan boord van het vaartuig twee goedwerkende en
recent goedgekeurde snelblussers aanwezig zijn.
2. De motor en gasinstallatie van het vaartuig dienen aan gebruikelijke veiligheidseisen te voldoen.
3. De havenmeester is gerechtigd aan boord van het vaartuig te controleren of aan het bepaalde in dit artikel
wordt voldaan.
Hoofdstuk VIII
AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE
Artikel 28.
Indien onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten gevolge van al of niet
opzettelijk onjuist gebruik van de eigendommen in de haven door de ligplaatshouder, is deze verplicht de door de
VMH gemaakte kosten te vergoeden.
Artikel 29.
De eigenaar van het vaartuig, waardoor schade in de haven ontstaat, is daarvoor jegens de VMH aansprakelijk. De
eigenaar is jegens de VMH aansprakelijk voor door de opvarenden van zijn vaartuig veroorzaakte schade.
Artikel 30.
De VMH is niet aansprakelijk voor schade aan personen, aan vaartuigen en andere eigendommen van
ligplaatshouders en bezoekers ontstaan op welke wijze dan ook, tenzij een en ander is veroorzaakt door grove
nalatigheid of schuld van een in dienst van de VMH dan wel de KNZ&RV werkzame persoon bij het vervullen
van de hem opgedragen taak.
Artikel 31.
De VMH is niet aansprakelijk voor diefstal van op het haventerrein en in de haven aanwezige vaartuigen en andere
eigendommen van ligplaatshouders of bezoekers.
Artikel 32.
De eigenaren van de in de haven aanwezige vaartuigen dienen adequaat verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid
en zorg te dragen voor verzekering tegen diefstal en schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.
Hoofdstuk IX
SLOTBEPALINGEN
Artikel 33.
Een ieder kan zich met klachten, opmerkingen of vragen schriftelijk wenden tot (het bestuur van de VMH zoals
vermeld in artikel 3 van dit reglement, welk bestuur wordt geacht binnen redelijke tijd schriftelijk te reageren.
Artikel 34.
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of indien in een bijzonder geval een afwijkende bepaling
noodzakelijk is, of in geval van geschil over de toepassing van één dezer bepalingen, beslist het bestuur van de
VMH, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de aard en strekking van dit reglement.
Artikel 35.
Over alle geschillen inzake de nakoming van dit reglement wordt door het bestuur van de VMH in zijn eerste
bijeenkomst in de hoogste instantie bij wijze van bindend advies beslist, onverminderd het recht van huurder om
binnen een maand nadat de verhuurder zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen te kiezen voor beslechting
van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
Aldus vastgesteld bij de oprichting van de VMH op 25 januari 2007 en gewijzigd op 1 oktober 2012.
De voorzitter en secretaris van het bestuur van de VMH,
H.P. Coops
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Huur en verhuur van Seizoenligplaatsen
Vereniging Muidenhaven
Artikel 1
Verhuur en duur
Tenzij anders overeengekomen wordt de overeenkomst van huur en verhuur van een seizoenligplaats aangegaan
voor de periode van 1 april tot 1 november (zomerseizoen) en/of van 1 november tot 1 april (winterseizoen).

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Artikel 2
Liggelden en wijzigingen hoogte liggeld.
Het totale liggeld is bij vooruitbetaling verschuldigd.
De huurder blijft de huursom verschuldigd, ook indien hij van het gehuurde tijdelijk geen gebruik maakt,
of voor het resterende gedeelte van de overeengekomen huurperiode geen gebruik wenst te maken.
Restitutie van het liggeld vindt niet plaats in geval van tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst of
van het gebruik van de ligplaats.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3 van deze overeenkomst is de Vereniging Muidenhaven (hierna te
noemen VMH) bevoegd, indien van een ligplaats gedurende een (gedeelte van een) seizoen geen gebruik
wordt gemaakt, deze ligplaats gedurende dat (gedeelte van een) seizoen aan een derde toe te wijzen.
De VMH kan uiterlijk drie maanden voor het begin van de nieuwe huurperiode de hoogte van het liggeld
wijzigen. In dat geval heeft de huurder het recht om binnen 15 werkdagen na ontvangst van het bericht
alsnog de huurovereenkomst op te zeggen. Dit laatste geldt niet, indien de huursom wordt gewijzigd naar
aanleiding van een lastenverzwaring aan de zijde van de VMH als gevolg van een wijziging van belastingen,
heffingen en dergelijke die mede de gehuurde ligplaats betreffen. Het voorgaande geldt evenmin indien de
huursom wordt gewijzigd binnen het kader van een door de overheid vastgesteld prijsbeschikking.

Artikel 3
Als de huurder uiterlijk 1 november van het lopende jaar schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij voor de
nieuwe huurperiode geen gebruik wenst te maken van zijn ligplaats, kan hij in aanmerking komen voor een regeling
die inhoudt dat hij bij betaling van 50% van het normaal verschuldigde liggeld een reserveringsrecht behoudt
gedurende maximaal één seizoen volgend op het seizoen dat hij geen gebruik maakt van de aan hem toegewezen
ligplaats. Deze regeling geldt niet voor een gedeelte van het seizoen. De VMH is gerechtigd de onbezette ligplaats
voor het betreffende seizoen aan een derde te verhuren.
4.1
4.2

4.3

Artikel 4
De betaling van hetgeen verschuldigd is op grond van deze overeenkomst, dient binnen dertig dagen na
verzending van een gespecificeerde nota, zonder enige aftrek, korting of schuldvergelijking, op een door de
VMH aan te wijzen rekening te geschieden.
De huurder die de hem toegezonden nota op de vervaldag niet heeft betaald, wordt geacht van rechtswege
in verzuim te zijn, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. In dat geval zal de VMH gerechtigd
zijn om aan de huurder over het factuurbedrag een rente in rekening te brengen ter hoogte van de alsdan
geldende wettelijke rente plus 2% op jaarbasis, welke rente wordt berekend vanaf dertig dagen na de
vervaldag.
Alle in redelijkheid te maken incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening
van de in gebreke zijnde huurder.

Artikel 5
Onderverhuur van de aan een huurder toegewezen ligplaats of in bruikleengeving daarvan door de huurder aan een
derde is niet toegestaan.
Het is verder niet toegestaan de ligplaats dan wel de havenfaciliteiten te gebruiken voor commerciële doeleinden,
zoals daar zijn:
1. Het verhuren van een jacht dat afgemeerd is op een ligplaats van de haven.
2. Het in- en uitschepen van bemanning op schepen, die voor commerciële doeleinden gebruikt worden en
die daartoe ligplaats hebben genomen in de haven.
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3. Het tonen van reclame uitingen zoals daar zijn vlaggen, vaandels, reclameborden etc. op jachten die in de
haven zijn afgemeerd, dan wel aan vlaggenmasten, gebouwen etc. op de haven.
In speciale gevallen is het mogelijk dispensatie van deze regel te krijgen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek,
voorzien van argumenten, bij de havenmeester te worden ingediend. Deze zal dan in overleg met het bestuur van
de VMH tot een bindend besluit komen.

6.1

6.2

Artikel 6
Verlenging
De huurovereenkomst wordt geacht stilzwijgend voor dezelfde periode in een volgend jaar te zijn
overeengekomen, tenzij uiterlijk op
1 november van het lopende jaar door één van beide partijen schriftelijk is opgezegd.
De toewijzing van een seizoenligplaats betekent niet dat de huurder daarmee een recht krijgt op dezelfde
ligplaats in het volgend seizoen. De secretaris van de VMH is bevoegd bij de jaarlijkse havenindeling
verwisseling in de ligplaatsen onderling aan te brengen, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de
wensen van de huurder.

Artikel 7
Havenreglement
Op deze overeenkomst is het reglement van het havenbeheer van de VMH zoals is vastgesteld bij de oprichting
van de VMH op 25 januari 2007 in de meest recente versie van 1 oktober 2012 van toepassing.

8.1

8.2

Artikel 8
Beëindiging huurovereenkomst
Onverminderd het recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen geeft een wezenlijke
wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de huurder dan wel van de verhuurder in de nakoming van
een van hun verbintenissen, de verhuurder respectievelijk de huurder de bevoegdheid om zonder
gerechtelijke tussenkomst de huurovereenkomst terstond te ontbinden.
Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, eindigt zonder dat recht op terugbetaling van het
liggeld of een gedeelte daarvan ontstaat, tenzij de VMH anders beslist, deze overeenkomst terstond in de
navolgende gevallen:
 Bij eigendomsoverdracht van het vaartuig, tenzij het vaartuig direct of nagenoeg direct wordt
vervangen door een naar het oordeel van de VMH soortgelijk vaartuig;
 Wanneer de eigenaar van het vaartuig ophoudt lid te zijn van de KNZ&RV;
 Wanneer bij overlijden van de eigenaar de erfgenaam of legataris van het vaartuig geen lid van de
KNZ&RV is.

Artikel 9
Geschillen
Over alle geschillen inzake de nakoming van deze huurovereenkomst die tussen huurder en de VMH ontstaan,
wordt door het bestuur van de VMH in zijn eerste bijeenkomst in hoogste instantie bij wijze van bindend advies
beslist, onverminderd het recht van huurder om binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit beding
heeft beroepen te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

10.1
10.2

Artikel 10
Slotbepaling
Voordat hij de ligplaats in gebruik neemt, dient de huurder zich bij de havenmeester te melden.
Houders van een seizoenligplaats die met hun vaartuig de haven verlaten en voornemens zijn één of
meerderen nachten weg te blijven, dienen hiervan voor het afvaren bij de havenmeester door middel van
een afmeldformulier mededeling te doen onder opgave van de vermoedelijke datum van terugkomst.
Ingevolge het voorgaande kunnen tijdelijk vrijgekomen ligplaatsen door de havenmeester ter beschikking
worden gesteld aan passanten. Ingeval huurder voortijdig terugkeert, zal hem tijdelijk een andere ligplaats
aangewezen worden totdat de passant is vertrokken.
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10.3

De huurder is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren en
zorg te dragen voor verzekering tegen diefstal en schade gedurende de tijd dat hij gebruik maakt van de
seizoenligplaats. De verhuurder heeft het recht van inzage in de desbetreffende WA polis van de huurder.

Aldus vastgesteld bij de oprichting van de VMH op 25 januari 2007 en gewijzigd op 1 oktober 2012.
De voorzitter en secretaris van het bestuur van de VMH,
H.P. Coops
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Drs. P. Keijzer
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