HAVENREGLEMENT
GEACHTE GASTEN,
Hartelijk welkom in de passantenhaven Heegerwâl te Heeg.

GRAAG BRENGEN WIJ U HET VOLGENDE ONDER DE AANDACHT:
Bij aankomst in de haven dient u zich eerst te melden bij de havenmeester of
diens vervanger.
Liggeld dient bij aankomst te worden voldaan.
Een overnachting duurt tot de volgende dag 11.00 uur, daarna geldt verlenging of
dagtarief.
Er wordt van u verwacht dat u op het havencomplex orde, rust, zindelijkheid en
veiligheid in acht neemt en aanstootgevend gedrag vermijdt.
Eventuele bijboten zodanig afmeren dat er bij grote drukte dubbel afgemeerd kan
worden.
De maximale vaarsnelheid in de haven bedraagt 5 km/uur.
De douches zijn open van 08.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 22.00 uur.
De wasserette wordt op verzoek geopend tot uiterlijk 22.00 uur.
Het gebruik van aggregaten is niet toegestaan, mits de havenmeester anders
oordeelt.
De schipper is te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van zijn gasten.
U moet zicht op verzoek van de havenmeester, of diens vervanger, kunnen
legitimeren.
Tussen 22.00 en 08.00 uur dient het rustig te zijn op het totale
havencomplex.

VERDER IS HET NIET TOEGESTAAN:
Honden los op het terrein te laten lopen of uit te laten op haven- en naastliggend
recreatieterrein.
Drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van boot of bijboot.
Motoren te laten draaien anders dan om het schip te verplaatsen.
Het oppervlaktewater te verontreinigen met olie of chemische stoffen.
In de haven te varen met gehesen zeilen of te spelevaren met inwerking zijnde
motor.
Chemische toiletten anders te legen dan in de daarvoor bestemde stortplaatsen.
Het boordtoilet te gebruiken, uitgezonderd chemisch toilet.
Het huishoudelijk afval anders te deponeren dan in de daarvoor bestemde
containers.
In de gevallen waarin het havenreglement niet voorziet is de aanwijzing en beslissing
van de havenmeester of diens vervanger bindend.

Wij wensen u een prettig verblijf in Heeg en in de passantenhaven toe!
De havenmeester en bestuur Stichting Watersport Heeg

