
 

 

Havenreglement  
 

Maastricht Marina hanteert “Algemene Voorwaarden” 

Een exemplaar van deze voorwaarden is voor iedere 

ligplaatshouder verkrijgbaar op het havenkantoor. 

 

Dit havenreglement is van toepassing voor het gehele haventerrein, 

bestaande uit de haven, de bijbehorende (parkeer)terreinen en de 

gebouwen. 

 

Beheer 
Het beheer van de haven wordt  uitgevoerd door medewerkers, 

aangesteld door Maastricht Marina. 

Iedereen die zich bevindt op het haventerrein dient aanwijzingen 

van deze medewerkers op te volgen. 

 

Lig-/staanplaats 
Boten: Het recht op ligplaats is strikt persoonlijk en uitsluitend 

bedoeld voor de boot die bij Maastricht Marina bekend en akkoord 

bevonden is. Nadrukkelijk wijzen wij er op, dat bij aanschaf van een 

andere boot  toestemming van Maastricht Marina nodig is om deze 

op uw ligplaats af te mogen meren. 

 

Voor uw bijboot (max. 1) behoeft geen extra liggeld betaald te 

worden. Wel mag zij niet langer zijn dan de breedte van uw boot en 

dient altijd aan de achterzijde van de boot te worden afgemeerd. 

Jetski’s zijn niet toegestaan. Waterscooters zijn uitsluitend 

toegestaan na overleg met en toestemming van de  havenmeester. 
 

Campers: Deze krijgen uitsluitend toegang tot het haventerrein als 

de havenmeester de poort opent.  Campers dienen op de door de 

havenmeester aangewezen plaats te gaan staan.  

 

De sleutel en code van de toegangspoorten zijn op persoonlijke 

basis verstrekt aan een ligplaatshouder of gast. Het is niet 

toegestaan hiermee andere voertuigen of voetgangers toegang tot 

het terrein te geven zonder overleg met de havenmeester.   
 

 

Gebruik van de ligplaats 
De ligplaats is bedoeld voor het afmeren van de boot  en niet om 

onderhoud uit te voeren, verbouwingen aan uw boot te realiseren of 

uw boot te schilderen. Door overheidsinstanties wordt 

verbaliserend opgetreden, zowel naar de eigenaar van de boot, 

maar ook naar de jachthaven als toezichthouder. Maastricht Marina 

zal de haar opgelegde boetes met betrekking tot een overtreding 

van een ligplaatshouder aan deze ligplaatshouder in rekening 

brengen. 

 

Het is niet toegestaan boten in de jachthaven te gebruiken als woon- 

en/of verblijfplaats, zonder schriftelijke toestemming van 

Maastricht Marina. 

 

De steigers mogen niet gebruikt worden voor opslag van goederen, 

brandstof en (brom)fietsen. (Brom) fietsen mogen op de wal 

uitsluitend geplaatst worden aan de daarvoor bestemde rekken. 

Fietsen op de steigers is niet toegestaan voor ligplaatshouders en 

gasten. Vaste bouwsels als trappen en bordessen zijn niet 

toegestaan. Vast gemonteerde fendering is alleen toegestaan na 

toestemming van de havenmeester. 

 

Het is de ligplaatshouder niet toegestaan om zonder schriftelijke 

toestemming van Maastricht Marina zijn boot of de ligplaats  tot 

voorwerp van commerciële activiteiten te maken. Hieronder wordt 

ook verstaan  het op het vaartuig aanbrengen van (reclame)borden, 

mededelingen etc. 

 

Als een ligplaatshouder  zijn boot en toebehoren aan een derde in 

gebruik geeft, dient hij of zij de havenmeester hiervan vooraf in 

kennis te stellen. 

 

Het gebruik van professionele winterkleden (neutrale kleur) over 

de boot is toegestaan in de periode van 1 november tot 1 april, mits 

deze deugdelijk zijn bevestigd en niet aan de steigers verankerd 

worden.  

 

Parkeren 
Onze parkeerplaatsen zijn uitsluitend bedoeld voor de voertuigen, 

ook (brom)fietsen, waarmee u naar uw boot komt. Langdurige 

stalling van ongebruikte voertuigen wordt niet geaccepteerd. Het 

stallen van boottrailers is alleen toegestaan in de periode van 1 april 

tot 1 november, voor boten die in onze haven ligplaats hebben. 

 

De twee parkeerplaatsen buiten de toegangspoort zijn uitsluitend 

bedoeld voor dagparkeren. Indien u op uw boot blijft overnachten, 

of u vertrekt voor een aantal dagen met uw boot, dan moet uw 

voertuig geparkeerd worden op het jachthaventerrein aan de 

binnenzijde van de toegangspoort. 

 

Huisdieren 
Huisdieren worden geaccepteerd, mits geen overlast veroorzaakt 

wordt voor andere ligplaatshouders. Op de steigers en ons terrein 

dienen huisdieren altijd aangelijnd te zijn. Bij het uitlaten van uw 

huisdier op de wal, dienen de uitwerpselen opgeruimd te worden. 

Het is niet toegestaan honden op de ligweide uit te laten gedurende 

de zomermaanden (mei tot en met september) 

  

Afval 
Afgetapte olie, oude accu’s en filters kunnen in overleg met de 

havenmeester achtergelaten worden in onze speciale containers. 

Klein huishoudelijk afval kan gestort worden in onze afvalcontainer. 

Ander afval, afkomstig van vervangingen aan uw boot, alsmede 

stoffering, meubels, tuinstoelen e.d. kan niet bij ons worden 

achtergelaten. 

 

Rust, orde, hinder 
Men is gehouden op het haventerrein orde, rust en zindelijkheid te 

betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men 

door zijn gedrag aanstoot geeft. 

Op het haventerrein is het niet toegestaan: 

- hinderlijk lawaai te maken 

- met afvalstoffen, olie, lenswater en dergelijke het 

havencomplex te verontreinigen 

- drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van 

vaartuigen en voertuigen. 

- zonder toestemming van de havenmeester motoren te laten 

draaien, anders dan om het vaartuig te verplaatsen 

- zonder toestemming een andere ligplaats in te nemen dan is 

overeengekomen/aangewezen of een andere 

stroomaansluiting in gebruik te nemen 

- de boot niet behoorlijk af te meren, of onverzorgd achter te 

laten 

- zonder toestemming op het haventerrein open vuur  te 

gebruiken. Barbecueën is toegestaan op de daartoe ingerichte 

plaatsen op de ligweide. 

- met gehesen zeilen, op een onveilige wijze of met een snelheid 

boven 6 km/uur of anders hinderlijk in de haven te varen 

- op de wal te recreëren anders dan op de aangewezen ligweide, 

vanaf de walkant te zwemmen of te vissen 

- gebruik te maken van houtkachels 

 

Aansprakelijkheid 
Maastricht Marina is niet aansprakelijk voor schade van welke aard 

ook door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, 

of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het 

gevolg is van een door medewerkers van Maastricht Marina 

toerekenbare tekortkoming. 


