STICHTING ‘JACHTHAVEN DE RIJD’
JACHTHAVEN TARIEVEN 2021
Laatste wijziging: 052021
1. Havengeld per meter en per etmaal

€ 1,00

2. Gebruik vuilwater inzamelstation
- Voor afvalwater

€ 0,50

- Voor oliehoudend afvalwater

€ 2,50

3. Elektriciteitsaansluiting per etmaal

€ 1,80

4. Gebruik douches (muntautomaat)

€ 0,50

5. Gebruik warmwatervoorziening

€ 0,20

6. Ligplaatsverhuur op jaarbasis:
A. Ligplaatsen afhankelijk van ligging en grootte € 480,00 / € 520,00 of € 570,00
B. Grotere afmetingen € 840,00 t/m € 1.060,00
7. Verhuur buiten stallingsruimte boottrailers tijdens vaarseizoen:
Voor meer informatie:
Havenmeester
:
Telefoonnummer
:
Kantoor
:
E-mail
:
Website
:

€ 75,00

de heer H. Breg
06-30 86 11 07
Vijverweg 16 / 1733 AS / Nieuwe Niedorp
info@jachthavenderijd.nl
www.jachthavenderijd.nl
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VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN LIGPLAATSEN:
Een ligplaats wordt beschikbaar gesteld voor de periode van 1 April t/m 31 Maart welke stilzwijgend wordt
verlengd voor telkens een volgende periode. Voor beëindiging van het gebruik geldt een opzegtermijn van 2
maanden voorafgaande aan de nieuwe periode van 1 April t/m 31 Maart.
De vergoeding voor het gebruik zal worden gefactureerd, waarbij de betaling dient plaats te vinden vòòr de
op de factuur vermelde vervaldatum. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van
gebruiksvergoedingen plaats.
Voor alle gebruikers van de jachthaven gelden de volgende regels:
Het is verboden de goede orde in de jachthaven te verstoren o.m. door:
a. met snelle motorboten in of in de nabijheid van de jachthaven te varen;
b. lichtaggregaten te laten draaien, wanneer daarvan naburige jachten last ondervinden;
c. het ten gehore brengen van muziek of gesproken woord door mechanische weergevers;
d. vuilnis van welke aard ook in de jachthaven te werpen en/of steigers, gebouwen, grasstrook en
boomsingels te verontreinigen;
e. binnen de jachthaven commerciële activiteiten, van welke aard ook, te ontplooien;
f. in de Jachthaven de z.g. boot — doorspoel - toiletten te gebruiken;
g. olie, oliehoudend bilge water en overige verontreinigende stoffen in de jachthaven te lozen anders dan
met gebruikmaking van de daarvoor beschikbare vuilwaterpomp;
h. in de haven te varen met een snelheid van meer dan 5 KM/Per uur;
i. leidingwater van de Stichting te gebruiken voor dek spoelen en schoonmaken van de boot;
j. honden los te laten lopen, deze dienen kort aangelijnd te zijn. Uitwerpselen en andere ongerechtigheden
van deze dieren opgeruimd te worden;
k. het elektriciteitsnet te gebruiken voor verwarming van de boten door middel van verwarmingstoestellen;
l. het schip te verlaten of achter te laten met koppelingskabel op het elektriciteitsnet aangesloten.
Uitgezonderd boten met batterij druppellader;
m. het is niet toegestaan het schip in verwaarloosde-, en smerige onderhoudstoestand op de ligplaats aan
te meren;
n. in de jachthaven te zwemmen;
o. het parkeerterrein te gebruiken voor het stallen van voertuigen zonder motor. Daaronder mede verstaan
trailers, caravans ,campers, aanhangwagens en overige roerende zaken;
De eigenaar van het vaartuig dat ligplaats heeft in de Jachthaven is verplicht: te zorgen. dat zijn vaartuig
aan deugdelijke trossen aangemeerd ligt.
Bij in gebreke blijven kan hierin door de stichting Jachthaven ‘De Rijd’ worden voorzien op kosten van de
gebruiker.
Aldus opgemaakt, Bestuur Jachthaven ‘De Rijd’, Nieuwe Niedorp, 7 januari 2020
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