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Art. 1 De jachthaven is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de AWS-Eendracht te Akkrum 
 
Art. 2 Het bestuur stelt een jachthavencommissie in. Op deze commissie zijn alle algemene regels 

van toepassing uit de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsmede de 
specifieke regels in dit Jachthavenreglement.  

 
Art. 3 De jachthaven zal in de eerste plaats ligplaats verschaffen aan de leden van de voornoemde 

vereniging, die woonachtig zijn in Akkrum/Nes. Volgorde art gewijzigd en doornummeren 
Tevens kan bij afwezigheid de ligplaats worden toegewezen aan passanten. 

 
Art.4 De aanvrager van een ligplaats dient lid van de vereniging AWS-Eendracht te zijn, voordat de 

aanvraag op de wachtlijst kan worden bijgeschreven.  
 
Art.5 Ten aanzien van de wachtlijst gelden de volgende regels:  

1e de wachtlijst vermeldt alle ligplaatsaanvragen in volgorde van de datum aanvraag.  
2e alle ligplaatsaanvragen dienen schriftelijk gericht te worden aan de secretaris van de AWS- 
Eendracht  
3e een aanvraag dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten : 

• De datum van de aanvraag  

• Naam en adres van de aanvrager  

• Lengte en breedte van het schip 

• Naam van het schip 

• Soort schip 
 
Art. 6 Een ligplaats wordt  toegewezen door het bestuur op voordracht van de jachthavencommissie 

voor de duur van een jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd tenzij de huurder of 
verhuurder (AWS-Eendracht) voor 30 november in het lopende jaar de ligplaats schriftelijk 
opzegt. Het staat AWS-Eendracht vrij om mutaties in de ligplaatsen te maken.  

 
Art. 7 Een ligplaats wordt toegewezen op de naam van de eigenaar (die lid is van de AWS-

Eendracht) en naam van het schip. Bij verandering van schip wordt de ligplaats opnieuw 
toegewezen mits de grootte van het schip dit toelaat.  

 
Art. 8 Doorverhuur door de huurder, van de toegewezen ligplaats, is niet toegestaan.  
 
Art. 9 De ligplaatshouder en diens bemanning betreden en gebruiken de haven op eigen risico. Ook 

het schip ligt voor eigen rekening en risico.   
 
Art. 10 Voor ieder schip dient een aansprakeklijkheidsverzekering te zijn afgesloten. Het hebben van 

deze verzekering dient op verzoek aan het bestuur, c.q. de Jachthavencommissie te worden 
aangetoond.  

 
Art. 11 Bij afwezigheid kan de AWS-Eendracht over de ligplaats beschikken. Afwezigheid voor een 

langere duur dan zeven dagen moet minimaal 48 uur voor vertrek gemeld worden. U dient 
deze box dan op groen te zetten, en een briefje in de brievenbus te doen of een schriftelijk 
(digitaal) bericht aan de secretaris van het bestuur met de terugkomdatum. 

 
Art. 12 Het liggeld is verschuldigd per kalenderjaar dat loopt van januari tot en met december. Het 

liggeld is inclusief het gebruik van de voorzieningen van de jachthaven, waaronder het gebruik 
van water en elektriciteit. Voor het gebruik van elektriciteit gedurende meerdere dagen buiten 
het vaarseizoen van 1 april tot 1 oktober kan het bestuur aan de huurder een kostendekkende 
vergoeding in rekening brengen.  Het liggeld en de eventueel in rekening gebrachte 
elektriciteit dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur volledig te worden betaald. 
De toegangscode wordt op de factuur vermeld.  

 
Art. 13 Het liggeld wordt vastgelegd door de algemene vergadering. Wanneer de algemene 

vergadering waarin de liggelden worden vastgelegd plaats vindt voor 1 juli van het lopende 
boekjaar gaat de verhoging in in het lopende boekjaar. In alle ander gevallen gaat de 
verhoging in in het komende boekjaar. 
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Art. 14 Het bestuur is verplicht toezicht te houden op de jachthaven en kan daartoe een persoon 
aanstellen, wiens aanwijzingen te allen tijden opgevolgd dienen te worden. Wanneer deze 
persoon werkzaamheden op vrijwillige basis verricht wordt met hem of haar een 
vrijwilligersovereenkomst gesloten. 

 
Art. 15 Een ieder die op de jachthaven komt dient er voor te zorgen dat het terrein, haven en 

gebouwen met toebehoren naar behoren gebruikt worden, zodat er geen verwaarlozing, 
vernieling of vervuiling zal optreden. Toegebrachte schade moet door de veroorzaker worden 
vergoed.  

 
Art. 16 Een ieder die ligplaats in de haven heeft, dient in en voor de haven een goed zeemanschap te 

betrachten. Hieronder wordt o.a. verstaan niet zeilen in de haven, het goed vastleggen van de 
schepen in de box door middel van 4 deugdelijke landvasten.  

 
Art. 17 Het is verboden een onderwatercloset, open vuur of een barbecue in de haven te gebruiken. 

Honden dienen aangelijnd te zijn.  
 
Art. 18  AWS-Eendracht kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig persoonlijk letsel, of enige 

schade aan goederen of eigendommen die op het haventerrein aanwezig zijn.  
 
Art. 19 Nadere regels over het beheer en wijze van toewijzing van de ligplaatsen kunnen door het 

bestuur op voordracht van de jachthavencommissie worden genomen. In gevallen waarin dit 
reglement niet voorziet beslist het bestuur.  

 
 
 
 
 
 
 
 


