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Artikel 1 
Tot het terrein van Jachthaven Hillegersberg kunnen slechts leden (met 
of zonder ligplaats) en hun gasten en door de directie van Jachthaven 
Hillegersberg BV toegestane introducés worden toegelaten. Leden 
hebben toegang tot het terrein middels de automatische toegangspoort 
die met geregistreerde telefoonnummers is te openen. Jachtclub 
Hillegersberg is het restaurant behorend bij Jachthaven Hillegersberg 
en is tijdens openingstijden toegankelijk voor leden en hun gasten, 
introducés en passanten. Leden en gasten die zich op het terrein 
bevinden dienen zich op verzoek van directie of medewerkers van 
Jachthaven Hillegersberg BV of Jachthaven Hillegersberg Restaurant 
BV te identificeren. 
 
Artikel 2 
Voor allen die zich op het terrein bevinden, geldt dat zij zich zodanig 
dienen te gedragen dat de overige bezoekers van Jachthaven 
Hillegersberg, de andere watersporters op de Hillegersbergse Plassen 
en de omwonenden van de jachthaven daarvan geen overlast 
ondervinden. De directie van Jachthaven Hillegersberg BV behoudt 
zich het recht voor om stappen te ondernemen inclusief het zonder 
restitutie beëindigen van het lidmaatschap en/of gebruik van een 
ligplaats en het per direct ontzeggen van toegang tot de jachthaven. 
Leden zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van hun 
gasten. 
 
Artikel 3 
De aanwijzingen van medewerkers en directie van Jachthaven 
Hillegersberg BV en Jachthaven Hillegersberg Restaurant BV dienen 
ten alle tijden te worden gerespecteerd en opgevolgd. Het innemen 
van een ligplaats zonder toestemming vooraf is niet toegestaan. De 
directie behoudt zich het recht voor onaangemelde schepen per direct 
te laten verwijderen. Nachtgebruik van de passantensteiger is niet 
zonder toestemming toegestaan. Aan boord overnachten in de 
jachthaven is nooit toegestaan. 
 
Artikel 4 
De omgeving van de ligplaatsen, speelveld, parkeerterrein en overige 
publieke ruimten op het jachthaventerrein dienen netjes en opgeruimd 
te blijven. Het is niet toegestaan persoonlijke bezittingen, speelgoed, 
afval, tassen e.d. buiten de eigen boot achter te laten. Grotere 
“watertoys” en surfplanken mogen in het aanwezige botenrek worden 
opgeborgen mits goed vastgebonden en in het rek en los van de 
grond. 
 
Artikel 5 
Het parkeren van fietsen, en motorvoertuigen is alleen toegestaan op 
het parkeerterrein in de daarvoor bestemde rekken cq parkeervakken. 
Het parkeerterrein is enkel bedoeld voor dag gebruik. Trailers met of 
zonder boot zijn niet zonder toestemming toegestaan op het terrein. 
 
Artikel 6 
Zwemmen en spelen in de haven gebeurt geheel op eigen risico. 
Kinderen onder 12 jaar oud mogen niet zonder begeleiding door een 
volwassene in de haven aanwezig zijn. Het dragen van reddingsvesten 
door kleine kinderen is ten zeerste aangeraden. Ouders/begeleiders 
van kinderen blijven hier zelf voor verantwoordelijk. Jachthaven 
Hillegersberg BV accepteert geen aansprakelijkheid in deze. 
 
Artikel 7 
Alvorens er met een vaartuig een ligplaats wordt ingenomen dient dit 
vaartuig door Jachthaven Hillegersberg BV goedgekeurd te zijn. De 
aanwezigheid van de boot in de haven maakt niet dat deze daarmee is 
geaccepteerd en goedgekeurd. Het is een ligplaatshouder niet 
toegestaan om de hem toegewezen ligplaats met een ander dan het 
gekeurde vaartuig te bezetten. Met ingang van 1 januari 2009 worden 
er geen nieuwe rubberboten meer in de jachthaven toegelaten. Het is 
niet toegestaan vanaf het parkeerterrein boten in het water te laten of 
uit het water te halen. 
 
Artikel 8 
Een ligplaats wordt persoonlijk verleend en is niet overdraagbaar. Het 
is verboden aan te leggen op een andere plaats dan de toegewezen 
ligplaats. Iedere vorm van onderhuur of het in bruikleen geven van een 
ligplaats aan een derde is verboden. Bij verkoop van een vaartuig 
vervalt het recht op de ligplaats. Het is niet toegestaan de ligplaats met 
het vaartuig “mee te verkopen”.  
 
Artikel 9 
Jachthaven Hillegersberg BV behoudt zich het recht voor, ook in 
verband met een optimale exploitatie van de ligplaatsen, op ieder 
moment een ligplaatshouder een andere ligplaats aan te wijzen. 
 
Artikel 10 
Medewerkers en directie van Jachthaven Hillegersberg BV of 
Jachthaven Hillegersberg Restaurant BV mogen ieder vaartuig 
betreden indien dit noodzakelijk wordt geacht voor het behoud van het 
vaartuig of om schade aan de jachthaven of andere vaartuigen te 
voorkomen. Schade aan de steigers en meerpalen veroorzaakt door  

 
ondeugdelijk vastleggen van schepen wordt onherroepelijk verhaald op 
de ligplaatshouder. Het aanleggen met een “spring” is verplicht. 
 
Artikel 11 
In het belang van de veiligheid zijn geen werkzaamheden aan een 
vaartuig toegestaan tenzij er toestemming door de directie is verleend. 
 
Artikel 12 
Een vaartuig dient binnen de maximale boxlengte te liggen. 
Jachthaven Hillegersberg BV is niet aansprakelijk te stellen voor 
eventueel ontstane schade aan het vaartuig of de vaartuigen van 
anderen ten gevolge van het “uitsteken” van het vaartuig. Ook als een 
ligplaatshouder met toestemming van Jachthaven Hillegersberg BV 
een ligplaats inneemt waarbij uitsteken onvermijdelijk is blijft hij 
verantwoordelijk voor schade en vervolgschade die hierdoor ontstaat. 
 
Artikel 13 
Ligplaatshouders worden geacht hun vaartuig als goed huisvader te 
onderhouden en te beheren en zijn verplicht het vaartuig minimaal WA 
te verzekeren. Jachthaven Hillegersberg BV is niet aansprakelijk te 
stellen voor enige schade toegebracht aan en/of ontvreemding van het 
vaartuig en/of andere goederen van ligplaatshouder, zowel op het 
water als op de wal, behoudens indien en voor zover er sprake is van 
opzet of grove schuld door Jachthaven Hillegersberg BV. Het goed 
huisvaderschap houdt ook in dat het schip steeds in goede staat van 
onderhoud verkeert, deugdelijk is vastgelegd en met regelmaat door de 
eigenaar wordt gecontroleerd. Indien een boot in “verval” raakt heeft de 
directie het recht de boot na 2 waarschuwingen te laten verwijderen. 
De directie behoudt zich expliciet het recht voor om bij onveilige of 
overlaste veroorzakende situaties een ligplaatshouder per direct het 
gebruik van een ligplaats te ontzeggen en het schip direct op kosten 
van de ligplaatshouder te verwijderen. 
 
Artikel 14 
Het gebruik van elektra door een ligplaatshouder vindt plaats tegen 
betaling van een jaarlijks forfaitair bedrag. 
 
Artikel 15 
De steigers mogen niet geblokkeerd worden. Aan de steigers mogen 
door de ligplaatshouders zonder toestemming van de directie geen 
voorzieningen in welke zin dan ook worden aangebracht. 
 
Artikel 16 
Leden met en zonder ligplaats gaan met Jachthaven Hillegersberg BV 
steeds een overeenkomst aan voor de duur van 12 maanden. Deze 
wordt zonder opzegging jaarlijks verlengd met eenzelfde periode van 
12 maanden. De eerste periode van 12 maanden betreft een proeftijd 
waarin het lidmaatschap op ieder moment door de directie zonder 
opgaaf van reden kan worden opgezegd. 
 
Artikel 17 
Opzegging lidmaatschap of ligplaats is jaarlijks mogelijk. Dit dient 
schriftelijk te geschieden voor 1 januari, zijnde drie maanden 
voorafgaand aan de start van het lidmaatschapsjaar (start = 1 april). De 
overeenkomst is ook door Jachthaven Hillegersberg BV zonder opgaaf 
van reden jaarlijks opzegbaar met inachtneming van dezelfde 
opzegtermijn of per direct bij ernstige of herhaaldelijke overtredingen 
van deze AV. Bij opzegging van een ligplaats blijft het lidmaatschap in 
stand, tenzij dit ook expliciet wordt beëindigd. 
 
Artikel 18 
Het lidmaatschapsgeld inclusief eventuele toeslag voor een ligplaats is 
jaarlijks voor aanvang van het seizoen te voldoen. Jachthaven 
Hillegersberg BV is gerechtigd de tarieven jaarlijks te verhogen. 
Jachthaven Hillegersberg BV kan de overeenkomst met het lid altijd en 
onmiddellijk beëindigen indien a) het lid langer dan één maand in 
gebreke is gebleven het lidmaatschapsgeld of een andere schuld aan 
Jachthaven Hillegersberg BV of Jachthaven Hillegersberg Restaurant 
BV te voldoen en b) het lid enige andere ingevolge de overeenkomst 
en deze algemene voorwaarden op hem rustende verplichting niet 
nakomt. 
 
Artikel 19 
Jachthaven Hillegersberg BV hanteert een strikt beleid mbt privacy van 
persoonsgegevens van haar leden. Het beleid is gepubliceerd op de 
website jachthavenhillegersberg.nl 
 
Artikel 20 
De directie van Jachthaven Hillegersberg BV is gerechtigd deze 
Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen. Leden zijn steeds 
gebonden aan de meest recente Algemene Voorwaarden. In het geval 
dat deze algemene voorwaarden onduidelijk, ontoereikend of geheel of 
gedeeltelijk ongeldig blijken te zijn, verklaard Jachthaven Hillegersberg 
BV de voor het voorkomende geval relevante delen van de meest 
recente versies van de door de vereniging HISWA opgestelde 
“algemene voorwaarden huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen” en 
“haven- en werfreglement” van toepassing te zijn. 


