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 Plaatselijk Belang Oosterzee 
 

Reglement Havens Oosterzee-Gietersebrug en Haven Oosterzee–Buren 
(De Gebraden Haan) 

Algemeen: 
 Dit Reglement Havens geldt voor: 

 Haven De Gebraden Haan (langs de A6, geen passantenhaven!) 
 ‘Oude’ haven Oosterzee-Gietsersebrug  
 ‘Nieuwe’ haven Oosterzee-Gietsersebrug  

 
Voor huurders van vaste ligplaatsen in de ‘Oude’ haven en in De Gebraden Haan geldt: 
 Het seizoen loopt vanaf 1 april t/m 31 oktober. De boot haalt u daarna weg uit de 

jachthaven. Wanneer dat op 01 november niet het geval is betaalt u de kosten voor 
de winterberging. De kosten voor de winterberging betaalt u ook wanneer de boot 
geplaatst wordt op een bok nabij de jachthaven. 

 Indien de huurder van een vaste ligplaats zijn vaartuig en toebehoren in gebruik wil 
geven aan derden, informeert hij persoonlijk de Havenmeester. 

 Door de huurder mogen geen wijzigingen aan de steigers en/of walbeschoeiingen 
worden aangebracht. Indien wijzigingen geconstateerd worden dan worden deze op 
kosten van de huurder verwijderd.  

 Gehuurde plekken mogen niet onderverhuurd worden aan derden. 
 Het is niet toegestaan om de gehuurde plekken te gebruiken als vaste woon- of 

vaste verblijfplaats. 
 Voor een in slechte staat van onderhoud verkerende boot (ter beoordeling van de 

Havenmeester) kan voor het volgende seizoen de toewijzing van de ligplaats komen 
te vervallen. 

 Facturen moeten conform de betalingsvoorwaarden betaald worden. Bij een 
betalingsachterstand groter dan 3 maanden kan het bestuur aan de ligplaatshouder 
de toegang tot de jachthaven ontzeggen en in uiterste geval uw boot verplaatsen 
en verkopen ten bate van de openstaande vordering.  

 Voor het toewijzen van een vaste ligplaats wendt u zich tot het bestuur van het 
Plaatselijk Belang Oosterzee.  

 Inwoners van Oosterzee, die lid zijn van het Plaatselijk Belang Oosterzee ontvangen 
een korting op het liggeld. 

 Opzeggen van uw vaste ligplaats in de jachthavens vindt plaats uiterlijk 31 
december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor wordt opgezegd. U 
levert de plek schoon op aan de Havenmeester. 
 

Passanten: 
 Passanten kunnen liggen op de aangewezen passantenplekken (in de ‘Nieuwe’ 

haven de geletterde boxen en in de ‘oude’ haven de plekken met een ‘passanten’ 
bordje). 

 Vanaf 16:00 uur is passantengeld verschuldigd. Passanten moeten zich melden en 
identificeren bij de Havenmeester (06 81179000). 

 De huurder van een vaste ligplaats meldt een afwezigheid van langer dan 2 dagen 
aan de Havenmeester. In deze periode kan de havenmeester de plek toewijzen aan 
passanten.  

 Indien bij terugkomst de plek van de huurder van een vaste ligplaats bezet is door 
derden neemt de huurder contact op met de Havenmeester. Die het probleem zo 
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spoedig mogelijk zal oplossen door of tijdelijk een andere plek toe te wijzen of door 
de passant te verplaatsen. 

 Bij overtreding van dit reglement is de havenmeester gerechtigd om een passant 
onmiddellijk te verzoeken de haven te verlaten zonder teruggaaf van havengelden.   

 
Voor zowel huurders van vaste ligplaatsen als voor passanten geldt: 
 Huurder/gebruiker is verplicht om zijn ligplaats en de jachthaven te beheren als 

een goed huisvader. 
 Spaar het gras, struiken, bomen enz. Vrijwilligers houden deze bij. Het terrein en 

het toiletgebouw laat u schoon achter.   
 U kunt gebruik maken van het douche-/toiletgebouw op de camping/haven. U laat 

het gebouw schoon achter.  
 In geval van verontreiniging in strijd met de milieuwet is de havenmeester verplicht 

om aangifte te doen bij de politie. De kosten en boetes zijn voor rekening van de 
huurder/passant.  

 Aanwezige gasflessen zijn voorzien van een deugdelijke en goedgekeurde gasslang 
die niet ouder mag zijn dan 3 jaar (het jaartal is op de slang aangegeven). 

 Watertappunten zijn niet geschikt voor drinkwater. Gebruik als drinkwater is op 
eigen risico. 

 De elektrische aansluitingen op de steigers garanderen een maximum afname van 
6 ampère (1320 Watt) tegen een vergoeding van 1 €, behoudens wijzigingen van 
het tarief. 

 Chemisch toilet en afvalwater stort u  in de daarvoor bestemde stortkoker achter de 
toiletten op de camping. 

 Verband, vochtige doekjes doet u in de afvalbak bij de toiletten en spoelt u niet 
door het toilet: deze verstoppen de rioleringen. Eventuele verstopping komt voor 
rekening van de huurder. 

 Papierafval deponeert u in de papiercontainer, stortafval in een dicht gebonden zak 
in de grijze container op de parkeerplaats en glas bij de supermarkt aan het begin 
van de Zuivelweg.  

 U kunt kleding, groente, en afwas wassen op de camping aan de voorkant van de 
toiletruimtes (en niet in de wastafels).  

 
Tenslotte:  
 Alle aanwezigen personen op ons terrein worden geacht op de hoogte te zijn van dit 

reglement en dienen de aanwijzingen van de Havenmeester en/of een bestuurslid 
van het Plaatselijk Belang Oosterzee op te volgen. 

 Uw op- en aanmerkingen horen wij graag zodat we hier aandacht aan kunnen 
besteden. U kunt hiervoor bellen naar de Havenmeester (06 811 79 000) of mailen 
naar: pb@oosterzee.com . 

 De eigenaar van de jachthaven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vernieling, 
vermissing,  beschadiging van eigendommen, of de gevolgen daarvan voor mens en 
dier. Voor verzekering dient u zelf te zorgen. 

 Het Plaatselijk Belang Oosterzee / de Havenmeester kan u aansprakelijk te stellen 
voor aangerichte schade. 

 Dit reglement is op 26 januari 2017 gewijzigd door het bestuur van het Plaatselijk 
Belang Oosterzee. 

  

 


