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Dit reglement geldt voor het gehele door Recreatiestichting Woudsend beheerde 
terrein en gebouwen. De stichting exploiteert het terrein onder de handelsnaam 
Aquacamping en Jachthaven De Rakken, verder genoemd De Rakken. Onder 
havenmeester wordt verstaan degene die op dat moment belast is met het 
dagelijks toezicht op de jachthaven, c.q. ligplaatsen aan kades grenzend aan de 
jachthaven en in het dorp. 

De toegang tot het terrein is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich te 
melden bij de havenmeester. Iedereen die zich op de jachthaven bevindt dient de 
aanwijzingen van de havenmeester en zijn medewerkers op te volgen. Dit 
reglement is voor alle personen die zich op het terrein bevinden van toepassing. 

Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden aan orde, rust en 
zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat 
men door zijn gedrag aanstoot geeft. 
Op de jachthaven is niet toegestaan:
1. Hinderlijk lawaai te maken;
2. het boordtoilet te lozen in het water;
3. de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, 
uitwerpselen van dieren of mensen of met andere verontreinigende sto�en;
4. huisdieren los te laten lopen;
5. vaartuigen en auto’s schoon te maken met drinkwater en/of niet biologisch 
afbreekbare schoonmaakmiddelen; 
6. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
7. elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is aangewezen;
8. met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid te varen;
9. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten;
10. open vuur te gebruiken (uitgezonderd normale kooktoestellen en barbecueën 
op de wal); 
11. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
12. te zwemmen of te duiken;
13. het vaartuig als permanente woon- en/of verblijfplaats te gebruiken.
Vrijstelling kan worden verleend door de havenmeester (uitgezonderd voor 2, 3, 4, 
5,7, 8 en 9).  De havenmeester heeft bij overtreding van één van deze artikelen het 
recht de overtreder de toegang tot de jachthaven te ontzeggen. 

De bezoeker is gehouden de afvalsto�en gescheiden te deponeren in de daarvoor 
bestemde containers/inzamelpunten. In geval van overtreding is de havenmeester 
gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingssto�en te (doen) 
verwijderen. 

De Rakken is niet aansprakelijk voor schade of letsel, van welke aard of  oorzaak dan 
ook, aan personen of goederen toegebracht en voor verlies of diefstal van goede-
ren. Tenzij dit het gevolg is van een verwijtbare nalatigheid van de havenexploitant. 

Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden de veiligheid voor mens, 
dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat schade wordt toegebracht of 
gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet naleven van de regels. 

Het uitvoeren van onderhoud aan het schip in de jachthaven is niet toegestaan 
zonder toestemming van de havenmeester. 

De vaste ligplaatshouder (huurder) huurt de ligplaats voor een periode van 1 jaar. 
De huurperiode is van 1 april tot 1 april van het volgende jaar. Restitutie is niet 
mogelijk. Opzegging dient plaats te vinden vóór 1 februari. 

De huur dient betaald te zijn voor de in de factuurgenoemde datum, uiterlijk voor 
aanvang van de huurperiode. 

Het is huurder niet toegestaan zonder toestemming van De Rakken aanpassingen 
aan te brengen aan de ligplaats, steiger of meerpalen. 

Het is huurder niet toegestaan zijn ligplaats in gebruik te geven of te verhuren 
aan derden. 

Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren aan derden in 
gebruik wil geven, dient hij vooraf de havenmeester hiervan op de hoogte te 
stellen. 

Indien de huurder met het schip de jachthaven voor meer dan 1 dag verlaat, 
dient hij dit te melden bij de havenmeester. De Rakken heeft het recht de 
plaats gedurende de afwezigheid van de huurder te verhuren aan passanten. 
De huurder dient zijn terugkomst te melden voor 12.00 op de dag van 
terugkomst. 

Indien een vaartuig van een vaste ligplaatshouder verkocht wordt, kan de 
ligplaats niet mee verkocht worden.  Er zal geen terugbetaling van de huur 
van de ligplaats plaats vinden.

Passanten, die gebruik wensen te maken van de haven en zijn installaties, 
dienen zich bij hun aankomst, of in ieder geval zodra deze aanwezig is, bij de 
havenmeester te melden. Deze zal hen een ligplaats aanwijzen, de bijzonder-
heden van de schipper en van het vaartuig opnemen, het verschuldigde 
havengeld vaststellen en innen.  De havengelden zijn bij aankomst verschul-
digd.

Het liggeld wordt bepaald aan de hand van de afmetingen van het schip, dit is 
inclusief eventuele bij-boot, of aan de hand van de grootte van de box.

De Jachthaven stelt zowel aan vaste ligplaatshouders als aan passanten de 
havenfaciliteiten beschikbaar, zoals elektriciteit, drinkwater, parkeergelegen-
heid, toiletten, douches, wasbakken, draadloos internet, wasmachines en 
drogers. Munten zijn, indien van toepassing, op de receptie verkrijgbaar. 
Informatie over de tarieven van de, door de haven ter beschikking gestelde 
faciliteiten, is bij de receptie verkrijgbaar.

Auto’s dienen geparkeerd te worden op het grote parkeerterrein aan de 
westzijde van de haven. Parkeren is gratis. De plaatsen nabij de receptie 
mogen uitsluitend gebruikt worden voor kort parkeren, zoals laden en lossen. 

Het plaatsen van een tent is uitsluitend toegestaan op aanwijzing van de 
havenmeester. Informatie over de tarieven is bij de receptie verkrijgbaar. 

Het is ten strengste verboden elektriciteitsstekkers van andere reeds aanwe-
zige havengebruikers, uit het stopcontact te trekken.

Het is de huurder verboden, zonder  toestemming van de havenexploitant, 
het in de haven afgemeerde vaartuig of de ligplaats tot voorwerp te maken 
van enige commerciële activiteit.
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