
Jachthaven Gelderland Laag Keppel 
 
 
 
Havenreglement Jachthaven Bommen Berend. 
  
Een ieder die zich op de jachthaven 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.  
 
Het is in de jachthaven niet toegestaan :  

• Hinderlijk lawaai te maken 
• De jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet , huishoudelijk afval of met andere 

milieuonvriendelijke stoffen. 
• (Huis-)dieren los te laten lopen. 
• De container te gebruiken voor sloopafval zoals: vloerbedekking, accu’s, verfresten, afgelopen 

olie, parasols etc,etc deze dienen mee genomen te worden. De container is uitsluitend 
bestemd voor huishoudelijk afval en alleen voor ligplaatshouders. 

• Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten. 
• Het afgemeerde vaartuig tot voorwerp van commerciële activiteiten te maken. Onder dit 

laatste wordt  mede verstaan de verkoop van het vaartuig of toebehoren, alsmede het 
aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en aanduidingen. 

• Grote werkzaamheden  te verrichten zoals: slijpen, lassen, schuren. 
 
 

Een ieder met een motor, bromfiets, scooter dient deze vooraan bij het jaagpad uit te schakelen en te 
voet verder te gaan. Het jaagpad is een wandelpad. Motoren, bromfietsen en scooters dienen voor in 
de haven geplaatst te worden. 
 
Men dient er voor te zorgen bij vertrek het terrein netjes achter te laten.  
Zijn boot schoon te houden. Bij in gebreke blijven hiervan wordt het door ons schoon gemaakt. 
De kosten hiervan worden verhaald op de eigenaar van de boot.  
 
De havenmeester 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 een aan hem toerekenbare tekortkoming.  
 
Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuigen/of toebehoren in gebruik wil geven aan derden, 
dient hij vooraf toestemming te krijgen van de havenmeester. 
 
Een ieder die zich op de jachthaven bevindt is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te 
betrachten en te voorkomen dat schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of 
het naleven van regels. 
.  
Het zou voor ons maar ook voor uzelf prettig zijn de vakantie periode aan ons door te geven zodat we 
er voor kunnen zorgen dat bij terugkomst van uw vakantie uw ligplaats weer vrij is. Bij eerdere of 
latere terugkomst  het dan even telefonisch te laten weten. 
 
De huurder moet zich houden aan de opzegtermijn. Opzegging van uw ligplaats dient 3 maanden voor 
aanvang van het nieuwe seizoen schriftelijk en per aangetekende brief te worden opgezegd . Anders 
wordt het stilzwijgend met een jaar verlengd.  
  
Wij danken u voor uw medewerking. 
Jos en Gerdi Jansen. 
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