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I)e eigenaar is verplicht als een goed huisvader zodanig zargte dragen voor
zijn vaartuig dal er geen gevaar ofoverlast voor omliggende boten ofac-
commodaties kan ontstaan.
De boot dient voor recreatieve doeleinden te worden gebruikt. Commerciële
activiteiten mogen in de haven niet worden uitgevoerd.

Artikel2: Huren van een tijdelijke ligplaats:

De Directie van "Services Treech'428V" eir/of Havenmeester/
Toezichthouder zijn bevoegd tijdelijk wije ligplaatsen ter beschikking te
stellen aan passanten ofleden.

De eigenaar ofde verantwoordelijk persoon van een bezoekend vaartuig
dient zich in verbinding te stellen met de Havenmeester/Toezichthouder of
zijn plaatsvervanger. Het vaartuig dient onmiddellijk te worden ingeschre-
ven in het havenregister onder vermelding van:

r aankomst datum en tijd.
o ftoêffi, alineting, soort en thuishaven van de boot.
. naam en adres van de eigenaar.
r verzekering en polisnummer"
. aantal opvarenden.

De opvarenden van een bezoekend vaartuig zijn gerechtigd de aanwezige
faciliteiten tegen door het Bestuur van W.S.C. Treech '42 vastgestelde tarie-
ven te gebruiken.

Artikel 3. Wachtlijst boten:

lndien geen ligplaats vacant js en de boot voldoet aan de gestelde eisen,
wordt deze boot door middel van een ligplaats-aanvraagfonnulier op een
wachtlijst genoteerd. De volgorde op deze lijst wordt bepaald door de datum
genoemd in de ontvangst-bevestiging van het Secretariaat van ïd/.S.C.

Treech'42.

Artikel 4; Financiën:

Het liggeld voor ligplaatsen wordt door het Bestuur van W.S.C. Treech'42
in overleg met de Directie van "Services Treech'42 BV' per verenigingsjaar
bepaald, zoals omschreven in art.4 van de statuten der vereniging.
Het liggeld voor ti.jdelijke ligplaatsen wordt bepaald door het Bestuur van
W.S.C. Treech '42 in overleg met de Directie van "Seryices Treech'42 BV"
zoals omschreven in art.4 van de statuten der vereniging.
De afrekening van tijdelijke ligplaatsen geschiedt door de Havenrneester/
Toezicht-houder of diens plaatsvervanger.

Artikel 5: Algemeen:

Alle steigers, zowel langs de strekdam als aan de langsteiger, zijn eigendom
van "Services Treech '42 BV' en kunnen als ligplaats worden verhuurd. 'Wij-
zigingen of aanvullingen aan de steigers zijn alieen toegestaan met schrifte-
f ijke toestemming van de Directie van "Services Treech '42 BY" .

De huurder van een ligplaats zalle allen tijde de aanwijzingen van de Direc-
tie van "Services Treech'42 BV" en/of Havenmeester/Toezichthouder moe-
ten opvolgen.
Iedere booteigenaar die met zijn vaartuig van een ligplaats in de haven ge-
bruik maakt, dient ervoor te zorgen dat het op deugdelijke wijze is afge-
meerd en wel zodanig dat het wij van steigers of palen blijft en tussen de
vaartuigen minstens 0.60 meter ruimte is met uitzondering van de bestaande
situatie want deze wordt gedoogd. Hij dmagt eí zorg voor dat er geen delen
van de boot uitsteken over het loopgedeelte van de steiger. Bijboten dienen
zoveel mogelijk binnen de hoofdafmetingen van de boot te worden beves-
1igd. Indien dit niet mogelijk is, dient men een hellingplaats aan te vragen.
Wordt hieraan naar inzicht van de Directie van "Services Treech '42 BY" en/
of HavenmeesterlToezichthouder niet voldaan , dan is deze bevoegd hier in
te voorzien op kosten van de betrokkene.

Het besturen van snelle motolboten in de haven is alleen toegestaan aan per-
sonen boven 18 jaar, in het bezit van een geldig vaarbewijs, indien de wet dit
voorschrijft en hierop zal worden toegezien door de Havenmeester/
Toezichthouder. Spelevaren in de haven is niet toegestaan. De snelheid in de
haven moet zodanig zijn dat er geen golfslag ontstaat en mag nooit hoger
zijn dan 6 km, Het uitlenen van boten mag alleen aan leden van W.S.C.
Treech '42 geschieden met een schriftelijke toestemming van de eigenaar erl
of in overleg met de Havenmeester/Toezichthouder.
Bij uitvaren van de haven (langer dan I nacht), dient men de dag van vertrek
en terugkomst bij de Havenmeester/Toezichthouder te melden.
FIet is verboden:

o Het te water laten en gebruik van PWC's, Jel-ski's en Waterscooters
in de haven en het afmeren van dit soort vaartuigen aan het Kano-
c.q. Ski-vlot eigendom van "Services Treech'42 BV"

r De rust en orde in de haven te verstoren, licht-aggregaten te laten
draaien tijdens de nachtperiode.

o Overlast te veroorzaken door het voortbrengen van muziek ofge-
sproken woord. De nachtperiode gaat in om 22.00 uur en duurl tot
7.00 uur's lnorgens.

r Vuilnis, van welke aard ook, in de haven te werpen en de steigers,
gebouwen of terreinen te verontreinigen.

o Afgewerkte olie c.q. accu's achter te laten.
. Afualcontainers te gebruiken voor ander dan huishoudeliik afval.
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r Honden op het ten'ein uit te laten. Gebeurt toch een ongelukje, dan
is de eigenaar verplicht dit meteen op te ruimen.

r tlonden dienen altijd kort aangeliind aan de hand te worden gehou-
den.

r Onvoorzichtig om te gaan met vuur, benzine, gas of ander licht ont-
vlambare stoffen.

. Ligplaats te kiezen op andere dan door de bevoegde personen aan-
gewezen plaatsen.

r Reparaties te (doen) verrichten wanneer daarbij temperaturen voor*
komen hoog genoeg voor lret doen ontstaan van een ontploffing of
brand.

r Eiectra te gebruiken voor verwarïning of airconditioning.
o Ondeugdelijke, niet goedgekeurde elecfo - aansluitkabels te ge-

bruiken.
o Te barbecuen op de boot ofop de steigers.
r Te slijpen of te schuren waarbij overlast ontstaat voor andere boten.

In de maarden juli en augustus is dit werk altijd verboden.
o Zonder toestemming van de Directie van "Services Treech '42 BV"

of de Havenmeester/Toezichthouder reparaties enlof onderhouds-
werkzaamheden door derden te laten verrichten.

r Motorvoertuigen te parkeren voor of in de nabijheid van het grote
toegangshek naar de haven. Hulpdiensten moeten altijd de haven
kunnen bereiken.

Alle boten met een motor moeten voorzien zijn van een deugdelijk gevulde
brandblusser van voldoende capaciteit.
In geval van storm , brand, hoog water, overstroming of enig ander onheil, is
een ieder verplicht naar veÍïnogen hulp te bieden.
Motorvoertuigen dienen uitsluitend buiten de Treech-terreinen op de daar-
voor aangewezen plaatsen te worden geparkeerd.
Bezoekregeling:

r lndien een bootbezitter bezoek laat opstappen moet hij dit bezoek
begeleiden van en naar het toegangshek van de haven.

o Bezoek mag nooit zonder dagkaart op het terrein, sleigers of strek-
dam recreëren.

r Ook als de bezoeker een dagkaarl heeft moet hij worden begeleid
door een lid van W.S.C. Treech'42.

o De bezoekregeling is niet van toepassing op eigen gezinsleden, de-
ze behoren zelf lid te zijn van "W.S.C. Treech'42"

Artikel 6: Aansprakelijkheid:

"Selices Treech '42 BV" is niet aansprakelijk voor schade aan de vaartui-
gen en toebehoren van leden, bezoekers enlofpassanten, ontstaan op welke
wiize dan ook.

8. HavenAdviescommissie:

De Haven Adviescommissie wordt gevormd door leden van "W.S.C. Treech
'42", die de beschikking hebben over een ligplaats in de haven, rnet een maxi-
mum van 7 personen en heeft een onderzoekende, informerende en adviserende
taak betreffende alle haven aangelegenheden en faciliteiten. Deze conrmissie
werkt nauw samen met de Direcleur van "Services Treech'42 BVU en deze doet
regelmatig verslag aan de Directie.

Artikel l: Huren van een ligplaats:

1. Voor het huren van een ligplaats is het lidmaatschap van W.s.c.Treech'42
vereist.

2. De toestemming voor het gebruik van een ligplaats wordt door de Directie
van "Services l"reech'42 BV" gegeven aan de eigenaar van een met name
genoemd en omschreven vaartuig dat niet langer mag zijn dan l5 meter en
voldoet aan de door "Services Treech'42FV" gestelde eisen.
(i.v.m. max. lengte wordt de bestaande situatie gedoogd)

3. De toewijzing van een ligplaats kan elli jaar opnieuw geschieden.
4. De Directie van "Services Treech'428V" z,al zonodig voor de aanvang van

elk seizoen de toewijzing van de ligplaatsen en de indeling van de haven
bespreken met de Haven Adviescommissie.

5. De eigenaar van het betreffende vaarhrig dient zich voldoende, dit terbeoor-
deling van de Directie van "Services Treech '42 BV", te verzekeren tegen
risico's van wettelijke aansprakelijkheid. Dit geld voor de gehele tijd dat de
boot in de haven afgemeerd c.q. aanwezig is. De eigenaar van het vaartuig is
verplicht de naam van de verzekering en het polisnummer op het aanwaag-
formulier in te vullen. Deze dienen te allen tijde samen met het betalingsbe-
wijs van het betreffend jaar, op verzoek van de Directie van "Services
Treech '42 BV', getoond te worden.

6. Onderverhuur van een ligplaats is te allen tijde verboden.
7. Verschuldigde liggelden van de leden worden geifncasseerd door de penning-

meester van "W.S.C. Treech '42" en dienen elk jaar voor I maart voldaan te
zijn. De geiincasseerde liggelden worden door de penningmeester afgedragen
aan de "Services Treech'42 BV".

8. Bij verkoop van de boot behoudt de ligplaatshouder gedurende het lopende
en het daaropvolgende kalenderiaar, mits het liggeld wordt voldaan, de toe-
stemming tot gebruik van de ligplaats voor een nieuwe boot met dezelfde
aÍ?netingen, mits deze niet langer is dan 15 meter. Verkoop van de boot
dient tijdig schriftelijk aan de Directie van de "Seryices Treech '42 BV" ken-
baar gemaakt te worden.

9. Bij aanschaf van een boot met andere afinetingen geldt de maximale lengte
van l5 meter en moet tijdig. schriftelijk een nieuw aanvraag-formulier wor-
den aangevraagd, bij de Secretaris van W.S"C. Treech' 2,voar een nieuwe
ligplaats.
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2. "Services Treech '42 BV" is ook niet aaNp.akeliik loor schade aan pelsmren
Denritie3: enlofgoederen, toegebracht door welke oo.zaak ooh tenzij een en a,nder

1. rrav€n: Hi'#f#,1'#"ffi1ï:ï.ï"ï:#l#1fl:ï"*Pi#J#*
werkzaamheden aargenoden.

De speciaal ten behoeve van Wlle$portclub Tr€ech 42 gelegen aan de Hoge
KaÍaaldlk íÍ. 70, 6212 XS te Maastricht eD ord€r vemntwooÍdelÍ*heid van AÍttkel 7: Slotbepr ling:
"Sewices Treech 42 BV" aangelegde accornmodatie bestemd vooÍ hel almeÍen
var1 vaartuigen alsmede iedeÍ€ anderc sanlegplaats door d€ Directie ak zodanig l. "Services Treech 42 BV' verstrekt aan de boot€igeDaar een exemplanr van
{vmge\rezen. dit havênÍeglement, waaraan hij gehoud€n js. Voor passantÊn ligt dit rêgle-

meÍt ter inzage op het havênkantoor.
2, "Services TÍêech '42 BVr':

2. OveÍreding van dit Íeglemeft kan intÍekkiry vaí de ligplaats-toesteÍnming
De speciaal vod het beheren van de haven, haveninstallaties, voorzieningen en tot gevolg hebben €n er L-unnen juridische slappen worden ondemom€n op
machines van W.s,c. Treech 42 opgerichte besloten vênnootschap. kostetr van d€ eigenaaÍ vm het vaartuig.

3. Ixrectie "Scrvices Tr€€eh'42 BVÍ: 3. In allê g€valen waarin dit Íeglementniêt voorzie! beslist het Bestuur ian de
"Stichting WateispoÍ Treech 42" als zrdanig dirÊctievoerend ovet de

Het B€stuu van de "SticlÍing Watersport TÍeech '42" eÍyofeen door de Directie "Services TÍ€ech '42 BV".
daaÍoe be[oemde Directeur, belast rÈel de algehele leiding wr "Sewices Trcech
'42 BV" en als zodarig veÍanh{oordelijk voor de dagelijkse gang van aken in de
hnven en ale naleving van dit bavenieglêment, Dit l{rvonreglement is gêNccordeead door d€ "Buitengêwone vergsde-

ringÍ i.b.v. de ligplsrtrhoud€lÍ in d€ hrvên vrtr I'S€rvic$ Tr€ech '424. L€den: BV" op diísdrg 30 oktober 2001.

Alle naruurlijke pe$onen als omschrcve! in aÍ. 5. vao de stalulen van de
"Waterspoícló Trc€ch 42'.

5. Passa|rten:

Àlle natuurlijke personen, triet lid zijnde ve W.S.C. Treêch '42, die t€ kenneí
geven gebruik te willen maken van de havenaccommoalatie, zonder id het b€át te
zijn valr een vaste ligplaats.

ó. Hav€nm€€st'er/To€zichthouden

Een door de Dircctie amgestelde welkftmeÍ vaí "Servi€es Tr€€ch 42 BV{ be-
last met gedelegeerde laken van de Directeur.

7. Ligpla.ts:

Een ligplaats voor een pleziêrvaaÍtuig met e€n maximale lengte van 15 net€r,
welke vooÍ tenminst€ I kalendeïjaar wordt gehuuÍd


