
         Haven- en parkreglement Jachthaven Lauwersmeer 

Hartelijk welkom in Jachthaven Lauwersmeer. Wij wensen u veel plezier op onze jachthaven c.q. recreatiepark. Om het verblijf voor alle 

aanwezigen plezierig te laten verlopen, verzoeken we een ieder het hieronder opgestelde haven- en parkreglement in acht te nemen: 

1. Door inschrijving als gast op ons terrein, ligplaatshouder in de haven of als eigenaar/huurder van een kavel, wordt u geacht op de hoogte te 

zijn van ons haven- en parkreglement en u daaraan ook te houden opdat zowel u, uw mederecreanten, als wij, het op Jachthaven Lauwersmeer 

plezierig blijven vinden. Mocht blijken dat u of uw gezinsleden, bezoekers e.d., na een waarschuwing de regels niet naleven, dan kunnen wij u 

de toegang tot Jachthaven Lauwersmeer ontzeggen en/of eventueel de overeenkomst met u beëindigen. 

2. De openingstijden van de receptie zijn afhankelijk van het seizoen. De juiste tijden zijn bij de receptie vermeld. Onze medewerkers zijn 

buiten deze openingsuren meestal op het terrein aanwezig. Behoudens in geval van nood, zijn wij buiten de openingsuren van de receptie niet 

bereikbaar. Op de deur van het restaurant staat het telefoonnummer vermeld van de havenmeester, zodat u hem altijd telefonisch kunt 

bereiken. Let u op de postvakjes bij de receptie, daarin worden de binnenkomende telefonische oproepen en de post gedeponeerd. U dient er 

dus zelf op te letten of er voor u is gebeld c.q. post is gekomen. 

3. Ons terrein is uw recreatie-erf. Daarop past een bescheiden gebruik van uw auto. De maximumsnelheid bedraagt 20 km per uur (stapvoets).  

a – Parkeren uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken. Houdt u zich aan de aanwijzingen zodat parkeeroverlast wordt voorkomen. 

b – Zwaar verkeer uitsluitend na toestemming receptie, eventueel gemaakte schade aan bijv. wegen wordt verhaald. 

4. U bent hier voor uw rust en ontspanning. Lawaai en geluidsoverlast zijn dan ook uit den boze. Het gebruik van radio, TV, muziek-

instrumenten en overige geluidsveroorzakers mogen nooit storend zijn voor uw mederecreanten. De zondag is een rustdag, het geluid van 

grasmaaiers, schuurmachines e.d. is dan absoluut storend. Op een recreatiecentrum bent u in de regel niet alleen. Houdt u in uw gedrag, 

woord en geschrift aan de algemeen geldende fatsoensnormen. 

5. De nachtrust gaat in om 23.00 uur en duurt tot 07.30 uur. Lawaai moet dan achterwege blijven, ook wanneer u zich over het terrein begeeft. 

6. In het belang van alle recreanten willen wij het terrein graag ordelijk en netjes houden. U kunt daaraan een belangrijke bijdrage leveren door 

het terrein, inclusief uw eigen standplaats en de beplanting, schoon en netjes te houden. 

a – De door Jachthaven Lauwersmeer aangebrachte beplanting mag niet worden gesnoeid of verwijderd. 

b – In verband met de welstandeisen achten wij het niet toelaatbaar antennes e.d. te plaatsen die meer dan 2 meter boven uw caravan of 

chalet uitsteken. Bij de vakantiewoningen zijn antennes en schotels niet toegestaan.  

c – Houdt het toiletgebouw en het sanitair schoon. Laat kleine kinderen niet zonder begeleiding in het toiletgebouw. Als ouders/verzorgers 

bent u aansprakelijk voor de door uw kinderen aangebrachte schade. 

7. Het onderhoud van uw standplaats is voor eigen rekening. Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan zijn wij genoodzaakt om na sommatie het 

onderhoud op ons te nemen tegen de dan geldende uurvergoeding. 

8. Al het huishoudelijk afval dient in goed dichtgebonden plastic zakken in de juiste containers te worden gedeponeerd. Deze containers 

(evenals glascontainers) staan verspreid over het terrein en worden regelmatig geleegd. Grofvuil, groot groenafval, koelkasten e.d. dient u 

rechtstreeks bij de gemeentelijke stortplaats af te leveren. Snoeiafval mag uitsluitend in de maanden maart en oktober op de parkeerplaats bij 

de Groote Siege gedeponeerd worden. Graag met de dikke einden naar de weg en zo neergelegd, dat de mensen die dit gaan versnipperen het 

ook eenvoudig kunnen oppakken. Het spreekt voor zich dat bladafval, maaisel, graszoden e.d. hier niet thuis horen. Lever uw afval gescheiden 

in, wij hebben er de juiste containers voor. De gangbare van overheidswege opgelegde milieuvoorschriften dienen stipt te worden nageleefd. 

Op straffe van ontzegging van de toegang door de havenmeester/bedrijfsleiding, of een vergoedingsplicht van de verwijderings-/schoonmaak-

kosten van de veroorzaakte verontreiniging, is het verboden om: 

a – afval (niets uitgezonderd) te verbranden; 

b – uit het boordtoilet afkomstige afvalstoffen in het water te lozen. Voor uw chemisch toilet is een speciale stortplaats op de haven aanwezig; 

c –  vaartuigen en auto’s schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen; 

d -  de jachthaven te verontreinigen met milieuverontreinigende stoffen zoals olie, verfresten, vet, bilgewater, huishoudelijk afval  e.d. 

Afgewerkte olie, filters, verfresten, kwasten, bilgewater, accu’s e.d. kunnen gratis en i.o.m. de havenmeester worden ingeleverd. 

9. De elektra-installatie in uw caravan, chalet,vakantiewoning of boot dient i.v.m. de veiligheid te voldoen aan de eisen van het lokale 

energiebedrijf. U bent aansprakelijk en verantwoordelijk voor deugdelijke voorzieningen in uw onderkomen.                                                                                                                                                                 

a – Flessengas is bij ons verkrijgbaar. Het vullen van gasflessen met LPG is levensgevaarlijk en dus ten strengste verboden. 

10. Uw verblijf op Jachthaven Lauwersmeer is voor eigen risico. Voor zowel diefstal, beschadigingen als voor ongevallen zijn wij niet 

aansprakelijk (behoudens wettelijke aansprakelijkheid). Ook het gebruik van speelplaatsen en speelwerktuigen geschiedt op eigen risico. 

11. Indien u schade veroorzaakt aan onze of andermans eigendommen, dient u deze te vergoeden. Uiteraard bent u ook verantwoordelijk voor 

het gedrag van uw eventuele bezoekers. 

12. Uw gasten zijn welkom bij ons, maar dienen zich te melden bij de havenmeester of de receptie. Houdt u er echter rekening mee dat 

bezoekers die blijven overnachten zich bij aankomst dienen te laten inschrijven en het overnachtingstarief dienen te voldoen. Uiteraard is het u 

toegestaan namens uw gasten, dit bedrag vooraf te voldoen. De toegang tot Jachthaven Lauwersmeer is verboden voor onbevoegden. 

13. Wilt u uw caravan, chalet, vakantiewoning of boot tijdelijk aan anderen verhuren of in gebruik afstaan dan kan dat onder de volgende 

voorwaarden: 

a – vooraf de namen en adressen van de tijdelijke recreanten doorgeven aan de receptie;                                                                 

b – u wijst uw huurders c.q. gebruikers op de meldingsplicht en het inschrijven van het overnachtingsregister van Jachthaven Lauwersmeer 

(wettelijke verplichting);                                                                                                                                                                 

c – voor het verblijf van derden in uw onderkomen bent u ons een vergoeding schuldig. De tarieven inzake onderverhuur en gebruik van 



derden zijn bij de receptie verkrijgbaar.  Zorgt u er wel voor dat ons haven- en parkreglement bij uw huurder, gebruiker en/of logees bekend 

zijn, om verrassingen te voorkomen. 

14. Huisdieren zijn toegestaan mits ze geen overlast aan anderen veroorzaken (blaffen bijv.).  

a – Honden dienen altijd aangelijnd te zijn en buiten het terrein te worden uitgelaten. 

b – Eventuele uitwerpselen dienen terstond te worden verwijderd, waarvoor u altijd een schepje bij u dient te dragen. Het is uiteraard niet 

toegestaan de uitwerpselen in de haven te gooien. 

c – Het houden van pluimvee is niet toegestaan. 

15. Het plaatsen van schuurtjes en andere aan- en bijbouwsels bij uw caravan, chalet of vakantiewoning, alsmede het plaatsen van tenten, is 

alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de bedrijfsleiding. Er wordt maximaal één schuurtje per kavel toegestaan, onder nader te 

stellen voorwaarden (verkrijgbaar bij de bedrijfsleiding). Volières e.d. zijn niet toegestaan. 

Volgbootjes e.d. mogen enkel en alleen aansluitend aan uw eigen vaartuig worden afgemeerd, zodat deze geen extra ligplaatsruimte innemen. 

16. De jachthaven is bestemd als ligplaats voor boten, de steigers zijn uitsluitend toegankelijk voor opvarenden van schepen en niet als speel- 

en/of zwemgelegenheid. Vissen, zwemmen en/of duiken vanaf de steigers is dan ook niet toegestaan. Voor de vis/zwemliefhebbers is in de 

directe omgeving van Jachthaven Lauwersmeer overigens een keur van mogelijkheden om hun hobby te beoefenen.    

Tenzij hiervoor van de havenmeester/bedrijfsleiding uitdrukkelijke toestemming is verkregen, is het op de jachthaven, op straffe van een 

eventuele ontzegging van de toegang door de havenmeester/bedrijfsleiding, verboden om:                                                     

a – hinder te veroorzaken; 

b -  met gehesen zeilen, of met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen. De maximumsnelheid voor boten bedraagt in de haven 

en tot 50 meter voor de haven, 5 km per uur;                  

c –  motoren te laten draaien, anders dan om het vaartuig te verplaatsen; 

d – een andere ligplaats te kiezen dan is aangewezen; 

e – af te meren in de rietkragen en aan/op de taluds;    

f -  het vaartuig niet netjes af te meren of in onverzorgde staat te laten; 

g -  eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten; 

h –  in  het gestalde vaartuig te overnachten, dan wel het gestalde vaartuig als verblijfplaats te kiezen; 

i -  het vaartuig of de lig- of bergplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Hier valt ook de verkoop dan wel aanprijzingen 

hiertoe van het vaartuig en/of toebehoren onder; 

j -   nodeloos in de haven  te varen en tussen de steigers te zeilen. Zeilboten zonder motor kunnen d.m.v. peddels in en uit de box gevaren 

worden en dan al zeilend via de kortste route de havenkom verlaten. Het hoofdvaarwater dient daarbij zo weinig mogelijk gekruist te worden;                                                                                                                             

k – waterscooters, surfplanken, waterfietsen e.d. te gebruiken;                                                        

l –  het onderwatertoilet te gebruiken. Op de wal is goed sanitair aanwezig; 

m – slijpwerktuigen e.d. in de haven te gebruiken. 

De steigers zijn niet bedoeld als opslagplaats. Uw materialen graag op uw boot bergen.                                                                       

17. Bij het beëindigen van de overeenkomst dient u de door u gehuurde stand- of ligplaats schoon en gebruiksklaar op te leveren, 

overeenkomend met de oorspronkelijke staat bij aanvang van de overeenkomst.                                                                     

a – Wilt u uw stacaravan / chalet verkopen op de gehuurde standplaats, dan is daarvoor onze schriftelijke toestemming nodig. Tevens bent u 

dan 8% van de verkoopprijs van uw stacaravan / chalet verschuldigd. 

18. Een ieder die zich op Jachthaven Lauwersmeer bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester/bedrijfsleiding of zijn personeel op te 

volgen en dient kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften ter plaatse. Het is op straffe van een mogelijke 

weigering toegelaten te worden tot de jachthaven, verboden om: 

a – op het terrein open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken, behoudens met toestemming van de havenmeester; 

b – tijdens de stalling (de periode waarin het vaartuig op de wal staat of is afgemeerd met het oogmerk deze gedurende langere tijd buiten 

gebruik te houden): 

1. – gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten; 

2. – de (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht; 

3. – accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht; 

4. – het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht; 

5. – werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten (alleen voor bepaalde werkzaamheden kan de havenmeester tijdelijk 

vrijstelling verlenen, echter brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn te 

allen tijde verboden); 

6. – steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen; 

7. – vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren; 

8. – te roken in de loodsen en/of gebouwen en ruimten op de jachthaven; 

Voor de (winter)stalling geldt aanvullend: men mag aan boord geen licht ontvlambare stoffen zoals gas, benzine, petroleum en kerosine 

hebben en geen accu’s aangekoppeld laten. De hoeveelheid brandstof in de vaste brandstoftank ten behoeve van de hoofdaandrijving dient zo 

beperkt mogelijk te zijn. 

De havenmeester/bedrijfsleiding heeft het recht de stroomvoorziening van de loodsen en/of werkplaatsen af te sluiten, de toegang tot 

bepaalde plaatsen te beperken en, indien nodig, het vaartuig te verplaatsen. 

Behoudens grove schuld of opzet van de havenmeester/bedrijfsleiding of diens leidinggevende(n), is de havenmeester/bedrijfsleiding niet 

aansprakelijk voor enige schade. 

Dit reglement is geldig voor het gehele terrein, zowel jachthaven als recreatieparken. Uw vragen, eventuele onduidelijkheden en opmerkingen 

horen wij graag, voor klachten kunt u desgewenst een afspraak maken met de bedrijfsleiding. 

Wij wensen u een prettig verblijf toe op Jachthaven Lauwersmeer.                                           Jachthaven Lauwersmeer B.V., Oostmahorn, 2012 


