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HAVEN- EN WERFREGLEMENT 
ARTIKEL 1 - REIKWIJDTE REGLEMENT

Dit Haven- en Werfreglement geldt voor de gehele jachthaven en/of 
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 havenmeester/werfbaas wordt verstaan degene 
die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven c.q. de jachtwerf.

ARTIKEL 2 - TOEGANG JACHTHAVEN

De toegang tot de jachthaven/jachtwerf is verboden voor onbevoegden. 
Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester/werfbaas. Een ieder 
die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, dient de aanwijzingen van 
de havenmeester/werfbaas of zijn/haar personeel op te volgen en dient 
kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften 
ter plaatse.

ARTIKEL 3 - GEDRAGSREGELS

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.
Op de jachthaven/jachtwerf is het niet toegestaan:
1. hinderlijk lawaai te maken;
2. afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water; 
3.  de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk 

afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieu-verontreinigende 
stoffen;

4. (huis)dieren los te laten lopen;
5.  vaartuigen en auto’s schoon te maken met drinkwater en/of niet- 

biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
6. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
7.  elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is 

aangewezen;
8.  met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid 

te varen;
9. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten;
10. open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken;
11. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
12. te zwemmen of te duiken;
13.  in het vaartuig te overnachten dan wel het vaartuig als woon- en/of 

verblijfplaats te kiezen.

Voor genoemde handelingen onder 1, 6, 7, 10, 11, 12 en 13 kan de haven-
meester/werfbaas tijdelijk vrijstelling verlenen. Overtreding van dit artikel, 
geeft de havenmeester/werfbaas het recht de overtreder de toegang tot de 
jachthaven/jachtwerf te ontzeggen.
 
ARTIKEL 4 - AFVAL

Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden afval-
stoffen gescheiden te deponeren in de daarvoor geëigende depots of 
inzamelpunten. Bijzondere afvalstoffen/stortmateriaal worden niet door de 
jachthaven/jachtwerf ingenomen. Ter verwijdering van de stoffen genoemd 
in artikel 3, onder 3 dient men de aanwijzingen te volgen van de haven-
meester/werfbaas. Ingeval van overtreding is de havenmeester/werfbaas 
gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingsstoffen te 
(doen) verwijderen. 

ARTIKEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

De havenmeester/werfbaas is niet aansprakelijk voor schade van welke aard 
of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor 
verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van schuld 
van de havenmeester/werfbaas. 

De verhuurder zorgt niet voor een verzekering van de vaartuigen die ligplaats 
houden of in stalling zijn. De huurder van de lig- of bergplaats draagt zelf zorg 
voor een afdoende verzekering (all risk of WA-casco) van zijn eigen vaartuig. 

ARTIKEL 6 - GEBRUIK LIG- OF BERGPLAATS DOOR DERDEN

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 toestem-
ming te krijgen van de havenmeester/werfbaas. 

ARTIKEL 7 - VOORKOMEN VAN SCHADELIJK GEDRAG

Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden de veilig-
heid 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.

ARTIKEL 8 - VERBODEN TIJDENS STALLING

Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:
1. gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten;
2. de (scheeps)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;
3. accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht;
4. het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht.

ARTIKEL 9 - (VERBOD) WERKZAAMHEDEN TIJDENS STALLING

Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:
1. werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten; 
2. steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen;
3.  vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren;
4.  te roken in de loodsen.
 
Alleen voor bepaalde werkzaamheden onder 1 kan de havenmeester/werf-
baas tijdelijk vrijstelling verlenen. Echter, brandgevaarlijke werkzaamheden 
zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn 
te allen tijde verboden. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester/
werfbaas het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang 
tot de jachthaven/jachtwerf te ontzeggen. 

ARTIKEL 10 - VERBOD COMMERCIËLE ACTIVITEITEN

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

ARTIKEL 11 - AFSLUITEN STROOMVOORZIENING 

De havenmeester/werfbaas is gerechtigd de stroomvoorziening van de 
loodsen en/of werkplaatsen af te sluiten. Hij is tevens gerechtigd de toegang 
tot bepaalde locaties te beperken. 

N.B. Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn de 
HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur van Lig- en Bergplaatsen 
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 eerste verzoek 
worden overhandigd, maar zijn ook te bekijken op www.hiswa.nl. 
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RESERVERINGSFORMULIER 2020                   
           
Insturen vóór 1 februari 
 
            
De jachthaven is elk jaar volledig bezet. Omdat het aantal vrij te komen ligplaatsen beperkt is, 
verzoeken wij u dit reserveringsformulier volledig in te vullen en vóór 8 februari aan ons op te sturen. 
Nieuwe relaties krijgen zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht of de reservering gehonoreerd kan 
worden. Dit formulier is tevens te gebruiken om uw ligplaats op te zeggen of wijzigingen door te 
geven.  De ligplaats en/of stalling wordt jaarlijks automatisch gecontinueerd. 
 
Naam          ................................... dhr/mw Bestaande relatie: ja/nee.    Ligplaatsnummer: ...……      
           
Voornaam   ……………. Voorletters ......... Naam van het schip: .............................................…. 
 
Straat:         ................................................ Type schip: ……………………..motorboot/zeilboot
        
Postcode:   ................................................ Merk schip / Bouwer:  ..…………………………………. 
 
Plaats:        ................................................ Afmeting schip: L …………x B:  ……………….. 
          
Telefoon:    ................................................   Verz. Maatschappij: ............................................….. 
               
Mobiel nummer:   ...............................……  E-mail :   …................................................................... 
 
Zomerstalling 1 april 2020 – 1 oktober 2020 
   
Wenst:  0 Zomerligplaats  0 Ligplaats met zijsteiger 0 Geen zomerligplaats 
          
  0 Motorenservice zomer        0 Geen motorenservice 0 Stroompunt seizoen  
               

0 Onderhoud/reparatie. Zie offerte -/opdrachtformulier 0 Eigen parkeerplaats in 
   de loods (vanaf 31mei) 

Winterstalling 1 oktober 2020 – 1 april 2021 
  
Wenst:  0 Overdekte stalling in loods  0 Stalling buiten op de kant 0 Geen winterstalling  
     
  0 Offerte winteronderhoud    0 Winterservice motor + opslag en service accu’s       
Betaling    
Jachthaven Het Anker stuurt eind januari een voorschot nota van € 250,00. Deze nota dient per 8 
februari voldaan te zijn en is tevens de reservering voor de ligplaats van het betreffende 
kalenderjaar. We bieden u de mogelijkheid om per machtiging te betalen. Bent u het niet eens met 
een automatische afschrijving dan betaalt de bank op uw verzoek het bedrag binnen 30 dagen terug. 
 
Betaling d.m.v. doorlopende machtiging door Jachthaven Het Anker. Jachthaven Het Anker kan op  
8 februari een reserveringsvoorschot van € 250,00 en op 31 maart het totaalbedrag, verminderd met 
dit voorschot, incasseren van rekening:     
 
 
 
 
Handtekening:  .....…………….    Datum: ........    /   .......   /   2019 
 
Door het plaatsen van uw handtekening verklaart u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met 
de, op de achterzijde van dit formulier staande, HISWA Algemene Voorwaarden huur en verhuur lig -
en/of bergplaatsen en met het haven- en werfreglement, het zomerstallingreglement, de tarieven lijst 
en het onderhoudsreglement, welke in dit zomerstallingpakket zijn ingesloten en u ter hand zijn 
gereikt. Alle overige in dit pakket ingesloten formulieren zijn onverminderd van toepassing. 
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TARIEVENLIJST 
 

ZOMER 2020 
                
Voor alle M2 prijzen geldt de grootste lengte x breedte met een minimum breedteberekening van  
2 meter. De zomerstalling is inclusief het te water laten van het schip. Per 1 oktober begint de winterstalling. 
 
Ligplaatsen | Zomerstalling                                                                         Prijzen inclusief 21% BTW 
 
A) 6    meter-box zonder steiger   per      M2    €   51,50 
 Minimumtarief                                                                             €   620,00 
B) 6    meter-box met puntsteiger per      M2 €   54,25 
 Minimumtarief    ............           €   695,00 
C) 7 meter-box met zijsteiger    Breedte tot   2,8 meter M2 €   57,25 
 Minimumtarief   ............            €   880,00 
D) 8 meter-box met zijsteiger  Breedte tot   3 meter  M2  €   58,25 
 Minimumtarief  ............           €   995,00 
E) 8-9 meter-box met zijsteiger  Breedte > dan 3 meter  M2  €   58,25 
 Minimumtarief  ............           € 1245,00 
F) Voor schepen langszij  per   Breedte > dan 3 meter M2  €   58,25 
 Minimumtarief   ............           € 1245,00 
G) Bijboten op de kant / helling                   M2 €   51,75 
 Minimumtarief   ............           €   382,50 
H) Bootjes tot 3 meter lengte op een daarvoor aangewezen plaats 
  Of achter eigen recreatieverblijf (vanaf 2e bootje)        €   192,50 
 
Milieu – bijdrage 
Categorie A Vaartuigen met een lengte van   4 tot 7   meter   €   48,80 
Categorie B Vaartuigen met een lengte van   7 tot 9   meter   €   54,40 
Categorie C Vaartuigen met een lengte van   9 tot 12 meter   €   68,30 
Categorie D Vaartuigen met een lengte van  12 meter en langer   €   91,90 
 
Tarieven watertoeristenbelasting 
Categorie A Vaartuigen met een lengte van   4 tot 7   meter   €   49,85                    
Categorie B Vaartuigen met een lengte van   7 tot 9   meter   €   66,15                  
Categorie C Vaartuigen met een lengte van   9 tot 12 meter   € 111,50                
Categorie D Vaartuigen met een lengte van  12 meter en langer   € 150,10 
 
Parkeren | trailer | stroom 
Borg parkeerpas eenmalig  ....        €   45,00 
Parkeerkosten per pas     .......                                    €   53,75 
Overdekte gereserveerde parkeerplaats extra kosten | 2 naast elkaar  € 165,00  € 262,50 
Overdekte vrije parkeerplaats extra kosten      € 127,50 
Trailerstalling buiten                                                                                              € 150,00 
Eigen stroompunt per seizoen        €   65,00 
 
Uurloon 
Onderwaterschepen behandelen                                                     per uur  €   56,50 
Schilderwerkzaamheden aan schepen      per uur  €   60,75 
Monteurswerkzaamheden                                                      per uur  €   69,40 
Reparatiewerkzaamheden aan  polyester/hout/staal              per uur  €   69,40 
 
 
Voor het verrichten van andere diensten, voor zover van toepassing, zie de prijslijsten voor winter- 
stalling, staanplaatsen, tarieven algemeen. 
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ZOMERSTALLING 
REGLEMENT 
 
Over een paar maanden worden de boten weer te water gelaten. Om alles goed te 
laten verlopen willen wij graag de aandacht vestigen op de volgende zaken: 
 
Te water laten boten 
Alle boten die buiten op de kant staan worden in de week van 17 maart 2020 te water 
gelaten (zie winterstallingsreglement 2019). Vervolgens komen de boten in de loodsen 
aan de beurt. Over het algemeen zijn we een periode van 8 weken bezig met het te 
water laten van alle boten!  
Per 20 maart dient ons parkeerterrein vrij van boten te zijn. Het kan zijn dat u nog niet 
klaar bent met uw werkzaamheden waardoor het te water laten blokkeert. In zo’n 
geval zijn wij genoodzaakt uw boot met berekening van kosten te verplaatsen á  
€ 175,-- kraan en verzetkosten. 
 
Geen ligplaats 
Boten die elders een zomerligplaats hebben, dienen binnen 10 dagen na het te water 
laten uit de jachthaven te worden meegenomen. Vanaf 15 april wordt een bedrag van 
€ 40,-- per week voor de ligplaats van de boot in rekening gebracht.  
 
Werkzaamheden 
Door de eigenaar kan zelf aan het schip worden gewerkt. Hiervoor gelden strenge 
regels. Deze staan vermeld in het ingesloten onderhoudsreglement dat tevens op de 
publicatieborden en in de loodsen te vinden is en met de winterstallingspapieren aan u 
is overhandigd. Het kan voorkomen dat een gedeelte van de romp minder toegankelijk 
is doordat de boten in de loods te dicht op elkaar staan. Dit kan in het voorjaar op 
verzoek worden geregeld. Per 15 maart wordt de stroom op verzoek weer op de 
loodsen gezet.  
 
Toegangshek en slagboominstallatie 
Voor een goede parkeercontrole en beveiliging is ons terrein afgesloten door een 
slagboom en een hek. Een toegangspas is verkrijgbaar tegen een borg van € 45,--.  
De betaling van het verschuldigde parkeerbedrag ad. €  53,75 incl. BTW per pasje 
wordt middels de zomerstallingsfactuur berekend. 
 
Toegangspas 
De toegangspas kan, mits deze nog onbeschadigd is, alleen persoonlijk bij het 
havenkantoor worden ingeleverd. De waarborg ad € 45.-- zal dan worden 
terugbetaald. Dit kan uiterlijk tot 1 jaar na vertrek uit de jachthaven.  
 
Bij verlies of beschadiging van uw toegangspas is een nieuwe verkrijgbaar tegen 
kostprijs a € 10,-- 

 



 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 

De heer, mevrouw, 
 
Naam: ………………………………….. … Adres: …………………………………………. 
 
Woonplaats: ……………………………… Telefoon: ……………………………………… 
 
Naam schip: ……………………………… Type / Merk: ………………………………….. 
 
Ligplaatsnummer: ……………………….. E- Mail: ………………………………………... 
 
 
Wenst uitvoering van de volgende werkzaamheden: 
 
 
O Zomerklaar maken / servicebeurt binnenboordmotor.    
 
 -  Als uw motor een winterservicebeurt heeft gekregen wordt dit automatisch 

uitgevoerd. Invullen van dit formulier is dan niet nodig. -  
 
O Mast overeind zetten  
 
O Accu’s vervangen  
 
O Uitvoeren van een scheepsgaskeuring volgens ISO norm met certificaat. 
 
O  Onderwaterschip in de antifouling zetten. 
 
O Anodes inspecteren ( bij aantasting van meer dan 50% nieuwe monteren ) 
 
O De scheepsromp reinigen en poetsen 
 
O  Kleine schilder en – of onderhoudswerkzaamheden (na overleg) 
 
O    Inbouwen vuilwatertank (na overleg)  
 
O    Inbouwen boegschroef (na overleg) 
 
O Offerte laten maken t.b.v. het inbouwen van een nieuwe binnenboordmotor 
 
O Offerte laten maken t.b.v. grotere houtreparaties, staalwerkzaamheden, 

polyesterreparaties. Gelieve hieronder de werkzaamheden aan te geven. 
 
Opgave / omschrijving van overige te verrichten werkzaamheden: 
 
……………………………………………………………………………………………………….

  
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Handtekening: ……………………………… Datum:     …………    /   …………    /    2020 
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ONDERHOUDSOPDRACHT: 
 



 
      

    ONDERHOUDSREGLEMENT 
   Regels voor diegenen die het onderhoud aan hun schip zelf willen verzorgen. 
 

• Het is verplicht de ondergrond onder het op te knappen schip bij werkzaamheden aan het 
onderwaterschip en huid af te dekken met plastic bouwzeil, zodat geen  verf, antifouling, 
oplosmiddelen, vet, afbijtmiddel + schraapsel e.d. op de grond kan worden gemorst. 

 
• Het is verplicht rommel en vuil elke dag op te ruimen. Dit kan worden gedeponeerd in de 

daarvoor bestemde container. Er zijn  containers voor: afgewerkte olie, oliefilters, bilgewater, 
accu's, verfresten, papier, glas, chemisch afval, gewoon huisvuil. 

 
• Het is niet toegestaan verfblikken, blikken met oplossers, flessen of kwasten, lappen e.d. 

naast of onder het schip onbeheerd te laten staan. Deze dienen op of in het schip te worden 
geplaatst. 

 
• Het is niet toegestaan kwasten uit te strijken op muren, schotten, palen e.d. 

 
• Het is niet toegestaan schuurmachines zonder stofafzuiging te gebruiken. 

 
• Bij schuurwerkzaamheden aan eigen schip dienen de schepen direct naast  het eigen schip 

te worden afgedekt. 
 

• Wanneer een andere bootbezitter met lakwerkzaamheden bezig is, dient schuurwerk aan 
eigen schip te worden uitgesteld. 

 
• Het is niet toegestaan schepen en/of onderdelen met een verfbrander af te branden. 

 
• Het is niet toegestaan verwamingsapparaten, in welke vorm dan ook te gebruiken. 

 
• Het is niet toegestaan autogeen -of elektrisch te lassen of te snijden. Slijptollen en/of andere 

slijpapparatuur te gebruiken.  
 

• Het is niet toegestaan olielampen en gaslampen voor verlichting te gebruiken. 
 

• Het is niet toegestaan schepen met een vluchtig - brandbaar middel schoon te maken. 
 

• Het is niet toegestaan schepen of onderdelen met een hoge drukreiniger schoon te spuiten 
buiten de afspuitplaats. 

 
• Het is niet toegestaan bootmotoren en aggregaten in de loodsen te laten draaien 

 
• Het is niet toegestaan stoppingen onder de schepen weg te halen of te verplaatsen. 

 
• Het is niet toegestaan in de stellingen van de gestapelde boten te klimmen. Boten welke zijn 

gestapeld kunnen in het voorjaar op verzoek worden vrijgezet.  
 

• Het is niet toegestaan ondeugdelijke snoeren, lampen of ander elektrisch materiaal te 
gebruiken. 

 
• Het is niet toegestaan aan de schepen te laten werken door anderen dan de eigenaar zelf, 

tenzij anders met de  havenexploitant of havenmeester is overeengekomen. 
 

• Bij vertrek dienen alle elektriciteitssnoeren uit de stopcontacten te worden  verwijderd. 
 

In de maanden november t/m maart is de elektriciteit afgesloten. In de maanden oktober en april 
wordt de stroom om 17.30 uur uitgeschakeld.  
   
In de zomermaanden wordt de stroom om 22.00 uitgeschakeld. 
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