• Leg uw schip niet vast aan boeien,
maar aan de daarvoor bedoelde
ringen, kikkers en bolders. Leg uw
schip ook niet vast aan vlaggenmasten, lantaarnpalen, relingen en
dergelijke, die zijn hier niet voor
bedoeld en vaak niet bestand
tegen de trekkracht van een schip.
Sluit bij het afmeren zo goed als
mogelijk aan bij een ander schip.
Om de waterbodem intact te
houden en om beschadiging van
kabels en leiding te voorkomen,
is het gebruik van ankers en
spudpalen niet toegestaan.
• Ligplaats reserveren is niet
mogelijk.
• Dagelijks innen wij vanaf 15.00 uur
havengeld, het tarief voor 2020 is
€ 1,35 per strekkende meter per
nacht. U kunt het havengeld
elektronisch betalen met de app of
www.Aanuit.net. Contante betaling
is ook mogelijk direct bij de havenmeester tijdens een van zijn rondes.
De tarieven zijn opgenomen in de
Verordening Havengelden
Harderwijk.

• In de havens van Harderwijk is, als
het druk is en aan de kades geen
ligplaatsen meer beschikbaar zijn,
bij elkaar langszij afmeren de norm.
Neem bij problemen direct contact
op met de Havenmeester voor een
oplossing.
• Onderhoud aan uw schip is in de
havens van Harderwijk niet toegestaan.
• De bedieningstijden en telefoonnummer voor bediening van de
bruggen zijn aangegeven op
borden naast de bruggen. Wij
verzoeken u voor opening van een
brug ten minste 15 minuten voor
sluiting voor de brug aanwezig te
zijn.
• Tot slot, volg altijd de aanwijzingen
van de havenmeester op!
Als iedereen zich aan de spelregels
houdt, wordt het een goed en gezellig
vaarseizoen.
Bedankt voor uw medewerking!

Ga voor meer informatie naar www.harderwijk.nl of naar ons havenkantoor
onder het Stadhuis aan de Vissershaven.
Wij zijn bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur, telefoon 0341-411 339,
e-mail: havendienst@harderwijk.nl.
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Huisregels in de
gemeentehavens
van Harderwijk

De havenmeesters van Harderwijk heten u van harte welkom!

Wij zijn u graag van dienst om het u zo fijn mogelijk naar de zin te maken en om u optimaal te laten genieten van uw verblijf in Harderwijk.
Om het gebruik van de havens voor iedereen duidelijk te houden, hebben wij een aantal
spelregels voor u op een rij gezet. Daarmee willen we het voor iedereen op het water
gezellig en overzichtelijk houden.

Huisregels
• Houd de havens rustig en schoon
zodat het voor iedereen gezellig en
prettig blijft. Voorkom overlast zoals
lawaai, stank, luide muziek, zwerfvuil
en dergelijke te veroorzaken.
• Houd de havens veilig. Vaar langzaam,
voorkom hinderlijke waterbewegingen
en onnodige golfslag. In de havens
geldt een maximum vaarsnelheid van
6 kilometer per uur.

• Helaas is zwemmen in havens verboden, dit is wettelijk vastgelegd.
Ook watersport zonder gebruik te
maken van een schip en onderwatersport is in havens niet toegestaan.
• Voor kleine open boten, die slechts
een korte periode of zonder overnachting aanmeren, hebben wij ligplaatsen ingericht aan de kade van
het Strandeiland in de kom van de
Strandhaven.

Op deze kaart staan
alle ligplaatsen waar
u als bezoeker kunt
liggen in overleg met
de Havenmeester.

