
 
                                           
                              HUISHOUDELIJK REGLEMENT  LIGPLAATSEN 
 
Een ligplaats is genummerd en acceptabel indien de afmetingen van de boot, gemeten over 
alles, niet de binnenwerkse afmetingen van de ligplaats overschrijden. 
De ligplaatsen worden door de havenmeester toegewezen. 
Onderling ruilen van ligplaats geschiedt alleen met toestemming van de havenmeester. 
Bij verkoop van een boot, dat ligplaats heeft in de haven, dient gemeld te worden aan de 
havenmeester. 
 
De toewijzing van de beschikbare plaatsen geschiedt, indien er meer aanvragen zijn dan er 
ligplaatsen beschikbaar zijn, aan de hand van de wachtlijst. 
 
Het tarief voor de ligplaats loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij opzegging van de 
ligplaats, uitsluitend schriftelijk, geldt een opzegtermijn van 1 maand. Hiervoor worden 
administratiekosten in rekening gebracht. Restitutie vindt alleen plaats, wanneer de ligplaats 
direct kan worden door verhuurd. De terugbetaling wordt verrekend per kwartaal. 
 
Elke eigenaar van een ligplaats dient te zorgen dat zijn/haar ligplaats in orde blijft. Hij/zij 
meert de boot dusdanig af, dat andere boten daar geen hinder van ondervinden. 
Iedere booteigenaar, die een ligplaats heeft van 5½ of 6½ meter lengte, is verplicht zorg te 
dragen dat zijn boot op een zodanige wijze is afgemeerd dat de havenmeester op eenvoudige 
wijze de meertouwen kan aanhalen of laten vieren. 
Booteigenaren die een ligplaats van langer dan 6½ meter hebben, zijn verplicht de 
meertouwen zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde aan de paalgeleiders te 
bevestigen. Op een dusdanige wijze dat ijzer op ijzer de beste geleiding geeft. 
 
Men geeft gehoor aan aanwijzingen van de havenmeester of condities van de havenmeester. 
Eigenaren van boten, welke hier niet aan voldoen en die niet voldoende toezicht op hun boot 
houden, zodat die gevaar of hinder opleveren voor de overige boten kunnen verwijderd 
worden uit de haven. 
Het is verboden (bij)bootjes buiten de box te laten komen of (bij)bootjes tijdelijk op de wal 
neer te leggen. De havenmeester is gerechtigd om bij bootjes weg te halen als er geen gehoor 
wordt gegeven aan de regels. 
 
Het is verboden, zonder toestemming van de havenmeester, constructies van steigers en/of 
meerpalen aan te brengen, idem om staken en leefnetten in de haven te plaatsen. 
Vernielingen aan de palen, veroorzaakt door onzorgvuldigheid, worden hersteld op kosten 
van degene, die deze vernieling heeft veroorzaakt met alle rechten voorbehouden. 
Seveningen B.V., Camping en Haven, is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan 
ook toegebracht aan personen en/of goederen of verlies of diefstal van enig goed die zich op 
het haventerrein of in de haven bevinden. 
Bij overtredingen van het havenreglement die schade veroorzaken in, nabij en aan de 
jachthaven en/of het milieu, wordt de schade voor zover als naar het oordeel van het bestuur 
noodzakelijk word geacht, hersteld op kosten van de overtreder; eventuele boetes bij 
milieuverontreinigingen worden verhaald op de veroorzaker van de verontreiniging 
 
HAVENGEBRUIK 
 
Ligplaatshouders verplichten zich tot het in achtnemen van de regels met betrekking tot het 
milieu. Iedereen is verplicht olie absorberende doeken aan boord te hebben voor het 
opnemen van evt. gemorste olie e.d. Het is ten strengste verboden olie te lozen in de haven 
of olie met afwasmiddel te bestrijden. Als u olie ontdekt in de haven, meld dit aan de 
havenmeester. Bij eventuele overtreding zullen de kosten van het opruimen worden verhaald 
op de veroorzaker. Tevens is het verboden toiletten te laten lozen in de haven. 
Een ieder is verplicht zijn huisvuil in dichtgebonden huisvuilzakken te doen en uitsluitend te 
deponeren op de aangewezen plek bij de toiletunit. 
Men dient het chemisch afval, grof vuil, hout, accu’s, vloerbedekking, etc. zelf af te voeren. 



Men wordt geacht in de toilet/douche-unit de nodige zindelijkheid te betrachten en deze 
uitsluitend te gebruiken voor het bestemde doel. Gebruikers dienen de toiletten en wasbakken 
schoon achter te laten. Mocht u vervuiling of vernieling constateren dan verzoek ik u dit 
terstond aan de havenmeester te melden. 
Gedurende de wintermaanden is de watervoorziening van de unit afgesloten i.v.m. vorst. 
 
Ligplaatshouders die opzettelijk schade toebrengen aan haveneigendommen kunnen daarvoor 
worden vervolgd en worden geroyeerd. 
 
Men dient maatregelen te nemen tegen klapperende wanten, tenten en fluitende masten. 
Vissen is slechts toegestaan in de haven vanaf de eigen boot, voor zover dat geen overlast 
bezorgt. 
 
De transportwagentjes mogen slechts worden gebruikt voor het vervoer van goederen, van en 
naar de boot. Deze dienen na gebruik te worden teruggebracht naar de daarvoor bestemde 
plaats. 
 
Voor het stallen van een boot / boottrailer op de parkeerplaats kan men via de havenmeester 
een parkeerpaal met bijbehorend hangslot huren. 
 
Het is niet toegestaan; 

 geluidsinstallaties te gebruiken als anderen daarvan hinder ondervinden. 

 werkzaamheden, zoals schuren, timmeren, slijpen etc. uit te voeren waar overige 
            ligplaatshouders hinder van ondervinden. 

 tijdens afwezigheid stekkers van snoeren in de stopcontacten te laten zitten. 

 elders ligplaats te nemen in de haven dan op de toegewezen plaats. 

 motoren te laten draaien anders dan voor het verplaatsen van boten of voor het 
            controleren van de motor. 

 te zwemmen in de haven. 

 honden en katten los te laten lopen op het haventerrein. Men mag uitsluitend met 
           aangelijnde honden of katten het terrein betreden. Eventuele uitwerpselen op het 
           haventerrein dienen te worden opgeruimd. 

 obstakels, zoals fietsen, stoelen, trappen etc. op de voetpaden te stallen. 

 vloerbedekking aan de palen te maken. 

 om boten/boottrailers/aanhangwagens etc. zonder toestemming van de 
           havenmeester op de parkeerplaats te plaatsen. 

 om eigen hangslot te gebruiken voor de parkeerpaal. 
 
Het havenkantoor (tevens camping receptie) kunt u vinden aan het begin van de 
Seveningseweg/Frieseweg; parkeerplaats camping.  
Hier kunt u terecht voor: 
- sleutel toilet-unit; € 5,- borg 
- slagboomsleutel;  € 30,- borg 
- elektra sleutel; geen borg 
- verkoop gasflessen 
- verkoop munten wasmachine/wasdroger 
- vragen, op/aanmerkingen, etc. 
De openingstijden zijn dagelijks vanaf 1 april tot 1 oktober: 11.00 – 12.00 uur 
16.00 – 18.00 uur 
Daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar op 038-3314891 / 0614629263 
E-mail:   info@seveningen.com 
Website: www.seveningen.com 
 
Aldus opgemaakt te Kampen, 2017 
Seveningen B.V. R. Vinke, havenmeester 

http://www.seveningen.com/

