
Beleef en ervaar!

Reglement Jachtwerf Pampus 
Naast onderstaande punten is bij ons ook het HISWA reglement van kracht. Dit reglement kunt u 
nalezen op onze website: www.jachtwerfpampus.nl 


1. Winterstalling loopt van oktober tot en met maart - Zomerstalling loopt van april t/m 
september


2. U kunt bij de havenmeester de sleutel vragen om water te tanken

3. U kunt bij de havenmeester vragen om het gebruik van stroom. Hier zijn kosten aan 

verbonden.

4. Voor 1 april dient uw vaartuig klaar te zijn, zodat wij de vaartuigen te water kunnen laten.

5. Is uw vaartuig niet voor 1 april klaar, dan brengen wij extra kosten in rekening voor het 

verzetten van uw vaartuig. (tot 6 meter: € 75,- - 6 tot 8 m. € 100,- - 8 tot 10 m. € 125,- - 10 tot 
12 m. € 125,-) Daarnaast brengen wij de winterstallingprijs per maand door.


6. Bij de winterstalling zit inbegrepen; het uit het water halen van uw vaartuig, het schoonspuiten 
en het gebruik van ‘normaal’-stroom.


7. U betaalt uw stalling voorafgaand aan het seizoen. Twee maanden voorafgaand aan het 
seizoen worden onze facturen, per mail, aan u verzonden.


8. Opzeggen van uw stallingsplek kan tot uiterlijk 6 weken voor aanvang van het nieuwe seizoen. 
U kunt geen restitutie krijgen voor het reeds betaalde seizoen.


9. Uw schip dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.

10. De Jachthaven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade in het algemeen.

11. Het is niet toegestaan derden aan uw boot te laten werken op onze werf. Dit mag alleen na 

steeds overleg en explicite toestemming van de directie.

12. In verband met de brandvoorschriften mogen zich in, op of onder de boot geen gasflessen 

bevinden. Deze dient u dus mee naar huis te nemen.

13. U laat de motor van uw vaartuig NIET draaien als uw vaartuig op de wal staat

14. Het is ten strengste verboden de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, 

huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieu-verontreinigende stoffen. Het 
is tevens ten strengste verboden deze stoffen te lozen in de wasbak of direct in het kanaal.


15. Bij werkzaamheden aan de buitenkant van de boot is men verplicht een opvangzeil te 
gebruiken. Het opgevangen vuil dient u in een stevige vuilniszak, op een door ons 
aangewezen plaats te zetten. Indien u t.b.v. schuurwerkzaamheden een schuurmachine o.i.d. 
gebruikt, dient u deze minimaal van een stof opvangzak te voorzien. De voorkeur heeft een 
mechanische afzuiging d.m.v. een aangesloten stofzuiger. 
Bij slijpwerkzaamheden dient men de boot dusdanig af te dekken dat er geen slijpsel op 
andere boten kan komen. 


16. Na afloop van de werkzaamheden dient men de ruimte onder en rondom de boot op te ruimen 
(iedere dag). Dus geen verfblikken of andere chemische producten laten slingeren en ook niet 
onder uw boot bewaren.


17. De vuilcontainer is niet bestemd voor verbouwings- of chemisch afval, dit kunt u in overleg 
met ons op een aangewezen plaats weg te gooien. Dus geen houtafval, verfblikken, kwasten, 
accu’s, olieblikken, lijmresten etc. in de container!


18. Al het afval dat u wel in de vuilcontainers stort, moet in een vuilniszak zitten. Dus geen los 
afval in de vuilcontainers.


19. De open boten dienen goed afgedekt te worden, zodat er geen water in komt te staan. De 
afdekzeilen dient men regelmatig te controleren op de bevestiging.
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20. Voor het leegpompen van uw vaartuig vragen wij een vergoeding van € 20,-

21. Op de dag van het te water laten van de boot dient er voldoende en degelijk touw binnen 

handbereik te zijn. U dient Uw schip zelf naar Uw vaste ligplaats te varen of, indien U geen 
zomerstalling bij ons heeft in overleg met de beheerder Uw schip elders af te meren. De boten 
die in het water blijven, dienen op degelijke wijze afgemeerd te zijn. Men dient dit regelmatig 
te controleren. U heeft 1 week de tijd, na het te water laten, om uw vaartuig op te halen.


22. Uw boot uitlenen of toegang verlenen aan derden kan enkel na melding aan de havenmeester. 
ook zal er een kopie van een geldig ID-bewijs van deze persoon worden gemaakt.


23. U bent op de hoogte van ons parkeerbeleid.


Samen houden wij de haven schoon, netjes en gezellig.  
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