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DE RUNDE 

Jachthaven & Bootopslag 

 
HAVENREGLEMENT 
 
 
 
 
Begripsbepalingen 

Passagiersvaartuig Vaartuig dat uitsluitend of hoofdzakelijk gebezigd wordt voor het 

bedrijfsmatig vervoer van personen. 

Pleziervaartuig Een vaartuig dat, beoordeeld naar zijn bouw en inrichting, bestemd is om te 

worden gebruikt voor het genoegen van de eigenaar of de gebruiker. 

Hiermee wordt met name recreatie bedoeld. 

Lengte De afmeting van de achterzijde van het schip tot de voorzijde, exclusief 

boegspriet. 

Dag Een tijdvak van 24 achtereenvolgende uren, aanvangend om 17.00 uur. 

Week   Een periode van zeven achtereenvolgende dagen. 

Maand   Een periode van dertig achtereenvolgende dagen. 

Zomerseizoen  De periode van 1 mei tot 1 oktober. 

Winterseizoen  De periode van 1 oktober tot 1 mei. 

Havenmeester De beheerder van de jachthaven of een daartoe ter vervanging aangesteld 

persoon. 

 

Algemeen 

1. Onder de naam liggeld wordt een recht geheven voor het innemen van een ligplaats in de 

jachthaven “De Runde” te Ter Apel, gelegen aan de Oosterkade 5. 

2. De tarieven worden jaarlijks door de havenmeester vastgesteld voor aanvang van het 

zomerseizoen. 

3. Liggeld is verschuldigd door diegene die met het vaartuig een ligplaats inneemt. Is dit niet vast te 

stellen dan is de eigenaar liggeld verschuldigd. 

4. Liggeld is verschuldigd indien op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van de jachthaven, de 

faciliteiten van de jachthaven of door opvarenden van een vaartuig tenzij apart benoemd in de 

tarievenlijst. 

5. Indien in het zomerseizoen langer dan 6 weken een ligplaats wordt ingenomen, dan heeft men 

recht op het betalen van liggeld volgens het seizoenstarief. Voor het winterseizoen telt een vast 

tarief ongeacht de duur van inname van een ligplaats. 

6. Maatstaf van heffing is de lengte in meters, afgerond naar halve meters, van het vaartuig, 

vastgesteld door de havenmeester. De lengte wordt gemeten over de volle lengte van het 

vaartuig. 

7. Het recht moet worden betaald op het moment dat de havenmeester hiertoe maant. Het dient 

in ieder geval te worden voldaan voordat de nacht aanbreekt (zonsondergang). 
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8. Indien de havenmeester niet aanwezig is en men verlaat met het vaartuig de haven in eenzelfde 

tijdvak dient men het tarief te storten in de daarvoor bestemde bus bij het havenkantoor. 

9. Voor wat betreft de seizoensplaatsen dient men de liggelden voor het afgesproken tijdvak 

binnen 14 dagen te voldoen. Indien deze niet zijn betaald geldt het dagtarief. Restitutie vindt niet 

plaats nadat eenmaal een plaats is ingenomen. 

10. Tijdens het winterseizoen zijn geen overnachtingen berekend en toegestaan in de jachthaven. 

Hiervoor kan echter toestemming worden gevraagd aan de havenmeester met dien verstande 

dat de tarieven dan in onderling overleg voorafgaand worden vastgesteld. 

11. Woonschepen zijn niet toegestaan in de jachthaven. 

12. Een recht om in de jachthaven aan te mogen leggen ontstaat pas na betaling van het tarief voor 

de door de havenmeester geaccordeerde periode. Een recht wordt slechts verleend voor een in 

de tarieven tabel genoemd tijdvak. Aan het eind van een genoemd en betaald tijdvak wordt het 

recht beëindigd of eerder indien het tijdvak niet is betaald. Na afloop van een tijdvak wordt men 

geacht de haven te verlaten. Alle havengelden dienen voor vertrek te zijn betaald. 

13. Een hernieuwd recht om aan te mogen leggen of te blijven liggen ontstaat pas nadat de 

havenmeester hiermee heeft ingestemd. 

14. Indien de havenmeester het noodzakelijk acht voor de bedrijfsvoering kan hij een andere 

ligplaats aanwijzen. 

15. Bij een overtreding van het havenreglement kan de havenmeester het aanleggen verbieden. Het 

vaartuig dient op diens aanwijzing ogenblikkelijk te worden verwijderd uit de jachthaven. Bij een 

overtreding van het havenreglement vindt geen restitutie plaats. Gaat het echter om een 

seizoensplaats, dan wordt restitutie verleend, naar ratio van de periode, verhoogd met 10 %. 

Eventuele kosten voor verwijdering komen voor rekening van degene die het vaartuig heeft 

afgemeerd. Is dat niet vast te stellen, dan is de eigenaar hiervoor aansprakelijk mits hij ervan op 

de hoogte is gebracht dat hij het vaartuig dient te verwijderen. Voor de periode dat het vaartuig 

vervolgens blijft liggen zijn de liggelden conform de normale tarieven verschuldigd. 

16. Eenieder die een ligplaats inneemt in de jachthaven dient zich te vergewissen van dit 

Havenreglement en wordt geacht hiermee akkoord te zijn. Indien degene die het vaartuig 

afmeert niet akkoord gaat, dient het vaartuig met de opvarenden de jachthaven of het 

jachthavengebied te verlaten. Indien op enigerlei wijze gebruik is gemaakt van de jachthaven of 

de faciliteiten van de jachthaven blijft men voor het tijdvak of deel van een tijdvak waarin men 

hiervan gebruik heeft gemaakt liggeld verschuldigd. 

17. Het gebruik van een toilet met een open verbinding of een andere open verbinding met het 

water in de jachthaven is niet toegestaan. 

18. Voor milieugevoelige activiteiten (storten afval/vuilwater/bilgewater, en gebruik van faciliteiten en 

dergelijke) zijn aparte voorschriften opgesteld. Iedereen is verplicht om zich, gevraagd en 

ongevraagd, maximaal in te spannen om vervuiling van de jachthaven te voorkomen. 

19. Bij calamiteiten is de havenmeester gerechtigd om al datgene te doen wat hij noodzakelijk acht 

en wettelijk is voorgeschreven. Diens aanwijzingen dienen onverkort te worden opgevolgd. 

Eventuele kosten worden verhaald op de veroorzaker. 

20. Gemaakte kosten om milieuschade te voorkomen worden verhaald op de veroorzaker middels 

een milieutoeslag, door de havenmeester vast te stellen. Ook andere noodzakelijk te maken 

kosten worden verhaald op degene die de ligplaats heeft ingenomen. 

21. Dit jachthavenreglement is van toepassing voor jachthaven “De Runde” te Ter Apel, gelegen aan 

de Oosterkade 5. De havenmeester is gerechtigd om het Havenreglement te wijzigen of nadere 

richtlijnen vast te stellen. 


