Geachte bezoeker,
Welkom in Marina Kaap Hoorn! Om uw verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken vragen wij u vriendelijk om het reglement voor
het gebruik van de hellingbaan en de haven Marina Kaap Hoorn
aandachtig door te lezen en te respecteren.
Wij wensen u een plezierig verblijf!
Het reglement:

d.d. mei 2014

1.

Dit reglement geldt voor de gehele haven, bestaande uit de haven(kom), de hellingbaan,
het wateroppervlak, de daaraan grenzende taluds en strekdammen, terreinen, steigers,
parkeerterreinen, wegen, paden, bebouwing, constructies en afrastering.

2.

De havenmeester is belast met het dagelijks beheer van de haven en de uitvoering van dit
reglement.

3.

Een ieder die zich in de haven bevindt dient de aanwijzingen van de havenmeester op te
volgen.

4.

Voor het gebruik van de hellingbaan dienen gebruikers zich te melden bij de havenmeester.
Voor het gebruik van de hellingbaan is een vergoeding verschuldigd van 5 per vaartuig per
dag.

5.

Op grond van artikel 5:30 lid 2 van de APV is het niet toegestaan om in de haven te varen
met jetski’s, waterscooters en soortgelijke vaartuigen. Deze vaartuigen kunnen dan ook
geen gebruik maken van de hellingbaan.

6.

De hellingbaan is toegankelijk van:
1 april tot 1 oktober in de weekenden en op feestdagen van
en op de overige dagen in dezelfde periode van
uur

9.00 uur tot 21.00 uur
10.00 uur tot 18.00

In de periode van 1 oktober tot 1 april is de openbare botenhelling gesloten.
7.

Bij strafbare feiten en misdragingen doen we altijd aangifte bij de politie.

8.

De haven is beveiligd met videocamera’s voor uw en onze veiligheid. Bij strafbare feiten en
misdragingen worden de beelden ter beschikking van de politie gesteld.

9.

De hellingbaan mag alleen gebruikt worden voor het direct traileren van vaartuigen.
Parkeren of onnodig oponthoud op of nabij de helling is ten strengste verboden. Parkeren
dient op de speciaal daarvoor aangegeven parkeerplaatsen te gebeuren.

10. De havenkom van Marina Kaap Hoorn mag alleen gebruikt worden als vaarroute tussen de
hellingbaan en het Markermeer. In de havenkom zijn andere activiteiten, zoals varen,
zeilen en zwemmen niet toegestaan tenzij ter plaatse anders is aangegeven.
11. De vaarroute tussen de hellingbaan en het Markermeer is aangegeven door middel van een
betonning. Het is gebruikers niet toegestaan om af te wijken van de aangegeven vaarroute.

12. Afmeren aan de meersteiger, anker of boei bij de helling en in de haven mag alleen tijdelijk
om uw trailer te halen of weg te brengen. Afmeren t.b.v. andere activiteiten is niet
toegestaan tenzij ter plaatse anders is aangegeven en hiervoor toestemming is verkregen
van de havenmeester.
13. Vaar rustig! De maximale snelheid in de havenkom is 5 km per uur. Zeilen dienen gestreken
te zijn.
14. Het is niet toegestaan het terrein te verontreinigen met olie, bilgewater, vet,
(huishoudelijk) afval of met andere milieuverontreinigende stoffen.
15. Tanken/vervangen van brandstof en/of olie is niet toegestaan op het terrein.
16. Het schoonmaken of plegen van onderhoud aan het vaartuig op het terrein is niet
toegestaan.
17. Afval dient door u zelf afgevoerd te worden.
18. Het toegangshek mag nooit geblokkeerd worden.
19. De aangrenzende strekdam mag niet betreden worden.
20. Het gebruik van het parkeerterrein en de omliggende grasvelden voor dagrecreatie is niet
toegestaan, tenzij ter plaatse anders is aangegeven.
21. Voer- en vaartuigen, trailers die op het terrein, zowel het parkeerterrein of de haven, staan
worden zonder waarschuwing vooraf na 3 dagen verwijderd vanaf het terrein. Ooms
Ontwikkeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwijdering en evt. gevolgen
hiervan. Kosten verband houdende met de verwijdering zijn voor de eigenaar van de het
voer- en vaartuig en/of trailer.
22. Ooms Ontwikkeling behoudt zich het recht voor om alle gebruikers die zich onbehoorlijk
gedragen en/of bij overtreding van dit reglement, te verzoeken per direct zich te
verwijderen en/of de permanente toegang te ontzeggen.
23. Ooms Ontwikkeling is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor letsel,
beschadiging of diefstal van voer- en/of vaartuigen alsmede overige eigendommen van de
gebruikers . Betreden van het gehele terrein geschiedt op eigen risico.
Nadere informatie over het gebruik van het parkeerterrein/hellingbaan kan verkregen worden bij
onderstaand adres. Tevens kan een kopie van het reglement daar opgevraagd worden.
Havenmeester
Jeroen van Apeldoorn
06-15906024
www.marinakaaphoorn.nl
Ooms Ontwikkeling BV
Scharwoude 16
1634 EA Scharwoude
0229-547800
www.oomsbouw.nl

