
ADDENDUM OP HISWA HAVEN- EN WERKREGLEMENT 

 
Ad. Art 3. Gedragsregels 
Op de jachthaven/jachtwerf is het niet toegestaan om: 
15. In de haven te vissen. 
16. Boegsprieten (tenzij deze vast zijn) onopgetopt te laten. Vallen en vlaggenlijnen dienen zodanig belegd te 

worden dat zij niet tegen de mast kunnen slaan of op andere wijze geluidsoverlast kunnen veroorzaken. 
17. Op enigerlei wijze de rust op het haventerrein te verstoren, onder andere door met motorboten, 

bromfietsen, motoren, ed. snel te varen/rijden, of door motoren of licht-aggregaten te laten draaien, 
wanneer naburige vaartuigen daarvan last ondervinden. 

18. De eigendommen van de Stichting te beschadigen, met pikhaken in palen, steigers of houtwerk te steken, 
daarin spijkers, krammen, ogen ed. te bevestigen of daarin op eigen initiatief enige verandering aan te 
brengen. 

19. Met pikhaken in jachten te steken of met haken aan want of zeereling te trekken. 
20. Vaartuigen zodanig af te meren of voorwerpen op het terrein zo te gebruiken of te laten liggen, dat dit 

voor andere gebruikers hinderlijk kan zijn of de passage bemoeilijkt. 
In het bijzonder mogen vaartuigen nimmer zodanig worden afgemeerd dat enig deel ervan over de steiger 
uitsteekt. Ook mogen vaartuigen of uitrustingsstukken ervan nimmer buiten de achterste afmeerpalen 
uitsteken. Bij nalatigheid of in gebreke blijven is het havenpersoneel bevoegd voor rekening van de 
huurder en zonder diens voorkennis in de tekortkoming te voorzien of het vaartuig te verplaatsen naar 
een passende box waarbij de meerprijs ten laste van de huurder in rekening wordt gebracht. 

21. Op het haventerrein te (brom-)fietsen, en met motoren en auto’s te rijden, tenzij daarvoor in bijzondere 
gevallen toestemming is verleend door het havenpersoneel en/of de Stichting, en nimmer sneller dan 
stapvoets. Op de wegen naar en op de parkeerterreinen mag alleen gereden worden om het voertuig 
(auto, motor, brommer of fiets) te stallen op om het terrein te verlaten. Tijden de bering en de 
tewaterlating mogen afzettingen absoluut niet verplaatst, verwijderd of met voertuigen gepasseerd 
worden. 

22. Voertuigen te parkeren in groenstroken. 
23. De havenmeester heeft de bevoegdheid om: 

A. de huurder die zijn vaartuig zodanig slecht onderhoudt (dat het daardoor het aanzien van de 
Jachthaven schaadt) aan te manen binnen een door de havenmeester te stellen redelijke termijn het 
vaartuig in goede staat te brengen. 

B. de huurder die aan de onder A. vermelde maning niet, of onvoldoende voldoet, te gelasten zijn 
vaartuig te verwijderen. 

De Stichting is bevoegd: 
A. Indien de huurder aan de hiervoor vermelde aanmaning van de havenmeester niet, of onvoldoende, 

voldoet de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.  
Restitutie van betaalde huur of een deel hiervan vindt niet plaats. 

B. Indien de huurder aan de hiervoor vermelde opdracht tot verwijdering van zijn vaartuig niet voldoet, 
het vaartuig te doen verwijderen en elders te stallen. 
De kosten die hieraan zijn verbonden komen voor rekening van de huurder. 

  
Ad. Art. 8 Verboden tijdens stalling 
Tijdens de stalling het niet toegestaan om: 
- verbrandingsmotoren te laten draaien. 
- masten liggend op het vaartuig op te bergen met daaraan bevestigde zalingen, antennes, lampen en/of 

verstagingen. Masten dienen op de daarvoor bestemde plaats(en) te worden opgeborgen. 
- vaartuigen op de wal in winterberging te brengen of achter te laten met staande mast. 
 
Ad. Art. 9 (Verbod) werkzaamheden tijdens stalling 
Bij werkzaamheden aan vaartuigen zowel in de loodsen als op het terrein is het verboden om: 
- Werkzaamheden, waarbij schuur- of krabresten vrijkomen, uit te voeren zonder effectief bodembeschermend 

zeil. 
- Schuur- of krabwerkzaamheden in de open lucht uit te voeren indien de schuur- of krabresten weg kunnen 

waaien. 
- te werken met afbijt- resp. schoonmaakchemicaliën alsmede conserverende materialen of anti-fouling aan te 

brengen zonder deugdelijk bodembeschermend zeil.  
- hinderlijk stof veroorzakende werkzaamheden uit te voeren zonder de werkplek deugdelijk af te scheiden. 
- de door werkzaamheden ontstaan stof en vuil langer dan de dag waarop dit is ontstaan achter te laten. 



Artikel 12. Herkenbaarheid eigendommen 
Van elk vaartuig, mast, andere rondhouten, trailer, kampeermiddel of enig ander voorwerp op de haven moet 
de havenmeester de eigenaar direct kunnen traceren. Voor wat betreft vaartuigen trailers en 
kampeermiddelen gedurende de zomerstalling, dient dit te geschieden door middel van een door de 
havenmeester verstrekte sticker met lidnummer. Deze sticker dient op een vanaf de steiger dan wel vanaf het 
toegangspad zichtbare plaats te worden aangebracht. Op alle andere voorwerpen dienen naam en adres en 
registratie- c.q. lidnummer goed zichtbaar te worden aangebracht. Vaartuigen, trailers, kampeermiddelen of 
andere voorwerpen waarop bovengenoemde gegevens niet zijn aangebracht (en waarvan de eigenaar niet 
bekend is) zullen als gevonden voorwerp bij de politie worden aangemeld. Afhankelijk van de waarde zullen 
deze vaartuigen, kampeermiddelen en/of voorwerpen binnen resp. 3 maanden of 1 jaar na aangifte, eigendom 
van de Stichting worden. 
 
Artikel 13. Gebruik bok 
De winterstaller is verplicht, tenzij anders is overeengekomen, voor winterberging gebruik te maken van een 
scheepsbok van de Stichting, tenzij het vaartuig wordt gestald op eigen trailer. Toestemming voor het gebruik 
van een eigen bok dient schriftelijk te worden aangevraagd aan de Stichting. Een mogelijke toestemming voor 
het gebruik van een eigen bok ontvangt de eigenaar schriftelijk. De eigenaar van een bok dient, na gebruik 
hiervan, deze direct van de haven te verwijderen. Bij het in winterberging brengen van het vaartuig dient de 
bok weer te worden klaargezet op de door de havenmeester aangegeven plaats. Indien de bok gedurende de 
zomer op de haven blijft, wordt hiervoor een bedrag in rekening gebracht 
 
Artikel 14. Maatvoering en vervanging vaartuig. 
Maatvoering:  
De benodigde boxlengte wordt bepaald door de bootmaat zoals omschreven, plus 0,5 meter. 
1) Zomerstalling in de loods. 

Gedurende deze periode hebben de bootmaten als uitgangspunt lengte en breedte over het gehele vaartuig 
inclusief eventuele trailer. De verst naar buiten gelegen punten dienen als meetpunt. Dit dus inclusief 
dissels, buitenboordmotoren, zwaarden, roeren, zwemtrappen, kabelaringen, boegsprieten en preek- en 
hekstoelen. 

2) Winterstalling 
Ook gedurende deze periode gelden de maten van lengte en breedte van het gehele vaartuig. De 
configuratie waarmee de boot op het moment van winterberging wordt aangeboden is bepalend voor de te 
berekenen kosten. De Stichting behoudt zich het recht voor de opgegeven maatvoering te controleren 
waarbij de huurder aanwezig mag zijn. Bij verschil van opgave en meting is die van de Stichting bepalend 
voor de te berekenen kosten. 

3) Vervanging 
Bij vervanging van een vaartuig door een nieuw aan te schaffen vaartuig, dient een nieuwe 
huurovereenkomst te worden ingevuld. Bij een afwijkende maat zal een passende box worden toegewezen 
door de havenmeester. Wanneer geen passende box beschikbaar is, zal de aanvrager op de wachtlijst 
worden geplaatst. Winterstalling van een ander vaartuig op dezelfde plaats in een loods wordt uitsluitend 
toegestaan als de maten van het nieuwe vaartuig identiek aan, of kleiner zijn dan die van het oude vaartuig. 

 
Artikel 15. De loodsen in zomer en winter 
De loodsen zijn altijd gesloten. De huurder kan een sep-key verkrijgen van de toegangsdeur van de 
desbetreffende loods. De huurders zijn verantwoordelijk voor het afsluiten wanneer zij hun boot halen of 
brengen buiten de diensturen van het havenpersoneel. 
De huurder, die gedurende het winterseizoen aan zijn of haar boot wil werken, kan een sep-key aanvragen van 
de kleine toegangsdeur van de betreffende loods. 
Huurders zijn verantwoordelijk voor het afsluiten van de loods wanneer zij deze verlaten (uiterlijk 22.00 uur). 
Voor het ter beschikking stellen van een sep-key geldt een borgsom. 
 
Artikel 16. Passanten 
Passanten dienen zich te melden bij het havenpersoneel tijdens de op de borden vermelde tijden. Passanten 
dienen voor 12.00 uur de box te verlaten, of zich voor die tijd wederom bij het havenpersoneel te melden. 
Passanten dienen aan te leggen aan de gastensteiger en ingeval er vaartuigen naast de passant aanmeren 
overpad te verlenen. 
Passanten dienen het verschuldigde liggeld bij vooruitbetaling te betalen. 
 
 



Art. 17 Voorzieningen op de haven. 
1) Water 
Drinkwater is vrij te verkrijgen voor huurders en winterstallers. 
 
2) Stroom 
Het gebruik van apparatuur met een groter vermogen dan ca. 900 watt is slechts toegestaan na schriftelijke 
toestemming van de havenmeester. Elektrische kachels mogen nimmer worden gebruikt. 
In de loodsen en op de stallingsterreinen gedurende de winterstaling is het gebruik toegestaan van licht 
elektrisch handgereedschap. 
 
3) Douches en toiletten 
Onder het havenkantoor en in de sanitaire unit op het kampeerterrein bevinden zich douches en toiletten. De 
ruimtes en douches zijn te bedienen door middel van een sep-key. Deze zijn tegen betaling van borg 
verkrijgbaar bij het havenpersoneel. U dient de ruimte weer schoon en opgeruimd achter te laten. 
Voor het legen van de vuilwatertank kunt u gebruik maken van het innamepunt met muntautomaat welke zich 
bevindt op de steiger nabij de portaalkraan. 
Binnen de havenkom is het lozen van toiletspoeling verboden. 
 
4) Trailerhelling, zgn, kleine kraan en portaalkraan 
De haven heeft een trailerhelling en een zgn. zwenktakel voor het hijsen van masten tot 150 kg en kleine boten 
tot 600 kg. Het gebruik van de trailerhelling en deze kleine kraan is gratis voor huurders.  
De trailerhelling is geschikt voor combinaties met een totaalgewicht van 3000 kg. 
Grotere vaartuigen tot max. 14 ton worden met de verrijdbare portaalkraan in en uit het water getakeld. Niet-
leden dienen een vergoeding te betalen voor het gebruik van een van de kranen en de trailerhelling. 
Het is verboden in of op de kranen te klimmen. 
 
5) Sta-plaatsen voor kampeermiddelen. 
Bij de jachthaven behoort een aantal kampeerplaatsen.  
Tegen vergoeding kan hier een jaarplaats worden gehuurd. Gehuurde jaarplaatsen dienen er schoon, ordelijk 
en verzorgd uit te zien. Wijziging en aanvulling van beplanting, verharding, hekwerken en nutsvoorzieningen 
zijn niet toegestaan, dan wel met schriftelijke toestemming van de Stichting. Bij verwijdering van een 
kampeermiddel dient tegelijkertijd deze plaats geheel ontruimd te zijn. Bij toewijzing van een jaarplaats wordt 
van de huurder een borgsom verlangd die wordt terugbetaald wanneer bij het verlaten van deze plaats deze 
schoon wordt opgeleverd. De tarieven voor deze jaarplek kunt u vinden op het havenkantoor. 
Daarnaast is er tevens voor passanten de mogelijkheid voor het plaatsen van een kampeermiddel gedurende 
een kortere periode. De tarieven hiervoor kunt u vinden op de website en op het havenkantoor. 
 
6) Parkeerterrein 
Het parkeerterrein is alleen toegankelijk voor huurders, de bij hen op bezoek zijnde personen, alsmede de 
bezoekers van het havenrestaurant. Parkeerders dienen de aanwijzingen van het havenpersoneel en eventueel 
geplaatste verwijzingsborden op te volgen. 
 
7) Mastenstalling 
Het stallen van een mast is alleen toegestaan voor havengebruikers met een winterstalling,  
Zalingen, lijnen en andere technische voorzieningen moeten indien enigszins mogelijk vooraf zijn verwijderd of 
anders veilig gefixeerd zijn.  
 
8) Overnachten 
Het is toegestaan om in vaartuigen / kampeermiddelen te overnachten. 
Op het havenkantoor moet het aantal personen bekend zijn. Hierover is toeristenbelasting verschuldigd, 
behalve voor ingezetenen van de gemeente Uitgeest. 
 
9) Fietsenstalling 
Gedurende de zomermaanden fungeert loods 2 als fietsenstalling. 
 
10) Borgsom huurder en terugbetaling 
Indien in dit reglement sprake is van een borgsom, treft u de hoogte van deze som aan in de tarievenlijst. Een 
borgsom wordt slechts terugbetaald als u de originele sep-key inlevert. 
 



11) Havenkantoor 
De Stichting heeft havenmedewerkers in dienst die op of via het havenkantoor bereikbaar zijn.  
De openingstijden staan genoemd op de toegangsdeur en op de website. 


