
 
 

STEELHAVEN-REGELS 
 
Zeer geachte gast, 
 
om uw verblijf in onze haven zo prettig mogelijk te laten zijn vragen wij uw aandacht voor de 
navolgende Steelhavenregels en gaan ervan uit dat u deze in acht zult nemen. 
 
1. Onze jachthaven is lid van “HISWA-Vereniging” en is gebonden aan de HISWA Algemene 

Voorwaarden huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen (voor vaartuigen en aanverwante 
artikelen), zoals door HISWA vastgesteld. 

2. Van toepassing in onze haven is het “HISWA-havenreglement”. 
3. Van toepassing zijn de Verzekeringsvoorwaarden van onze verzekeringsmaatschappij met 

betrekking tot de staanplaatsen op de parkeerplaats en in de hallen. Deze voorwaarden 
handelen over gebruik van materialen bij onderhoud, de verboden voor gebruik van open vuur 
en aanwezigheid van gasflessen etc. Deze voorwaarden zijn bekend gemaakt in de hallen en op 
het publicatiebord. 

4. Toegang haventerreinen:  
Zomerligplaats houders ontvangen tegen borg een slagboomsleutel en rolpoortsleutel voor 
eigen gebruik en voor één auto per boot. Gasten kunnen bij ons op dagtarief parkeren. 
Benodigde munten zijn te verkrijgen bij de havenmeester. Parkeren dient te geschieden op de 
aangegeven parkeerplaatsen. 

5. Afval en milieu: 
Wij vragen uw medewerking om het haventerrein op orde te houden door uw afval in de 
daarvoor bestemde bakken te deponeren. Denkt u s.v.p. aan het navolgende: 
- in de bakken voor chemisch afval geen ander afval en ook geen verf in glazen potten; 
- glas behoort in de glasbakken; 
- uw chemisch toilet kunt u ledigen in de daarvoor bestemde stortbak aan de buitenkant          
van het toiletgebouw; 
- accu�s en afgewerkte olie in gesloten jerrycan kunt u aanbieden bij de havenmeester; 
- het is niet toegestaan afval van welke aard dan ook van elders mee te brengen en op de        
haventerreinen in containers of afvalbakken te deponeren.  

    Bij constatering van misbruik zal geen toegang met de auto tot de jachthaven worden           
toegestaan en de slagboomsleutel zonder retournering van borg worden ingenomen. 

6. Steigers: 
Het is niet toegestaan autobanden of matten aan of op de steigers aan te brengen of materialen 
aan de steigerpalen te bevestigen. 

7. Stroom: 
Alle steigers zijn voorzien van stroomkasten. Aansluiting op de stroomkasten is toegestaan op 
basis van de tarieven zoals die jaarlijks worden vastgesteld. 

8. Kantine: 
Deze is in overleg met de havenmeester te huur. Huur op volgorde aanmelding. 
Kosten � 30,00 per dag; borg � 20,00. 

9. Gebruik terrassen en sanitair: 
De terrasstoelen na gebruik opnieuw terugzetten. Roken verboden in toiletten. De sanitaire 
voorzieningen netjes achterlaten. 

10. Huisdieren: 
Huisdieren dienen aangelijnd te zijn. Gebruikmaking van het hondentoilet is voorschrift. 

 
Gaarne rekenen wij op uw medewerking en zijn u daar bij voorbaat zeer erkentelijk voor. 
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