Gastenreglement
Bestuur, leden en havenmeesters van de Roermondse Watersport Vereniging ‘Nautilus’ heten u van
harte welkom in onze gezellige haven.
Wij attenderen u op de regels welke in deze haven van kracht zijn.
Onze doelstelling is om iedere watersporter een prettig en veilig verblijf in onze haven te kunnen
garanderen.
Onderstaande punten dienen door u gerespecteerd en opgevolgd te worden om een en ander te
verwezenlijken:
1. Passanten dienen zich bij aankomst te melden bij de havenmeester bij afwezigheid volgen zij
de instructies op het publicatiebord.
2. Voor verblijf in de haven is een dagtarief verschuldigd, dat bij vooruitbetaling dient te worden
voldaan.
3. Huisdieren dienen steeds aangelijnd te zijn.
4. Alle schepen in de haven dienen ten minste WA verzekerd te zijn.
5. Douches en toiletten netjes en proper achterlaten.
6. Bij het in- en uitvaren van de haven dient u de maximumsnelheid van 6 km te respecteren.
7. Het is ten strengste verboden de boot te poetsen, anders dan met het water uit de haven (dus
geen drinkwater). Slijpen, schuren, lassen of lakken is nadrukkelijk verboden. Het afspuiten
van uw schip, met een hogedrukreiniger is op last van de geldende milieuregelgeving
verboden.
8. Het is ten strengste verboden accu`s, olie, filters, bilgewater, verfresten enz. in de
huisvuilcontainer of elders in de haven achter te laten.
9. Barbecuen in hooggras, op tafels en steigers is niet toegestaan.
10. Spelevaren met bijboten met b.b.-motoren is ten strengste verboden in de haven.
11. Stroomdraaien met inboard aggregaat of andere mechanische stroomvoorziening is alleen
toegestaan tussen 10.00 – 20.00 uur en mag niet hinderlijk zijn.
12. Een elektra-aansluiting van Max. 6Amp is beschikbaar tegen dagvergoeding. Hiervoor zijn
extra stopcontacten aan de zijkant van de stroomkasten aanwezig.
13. Radio, televisie, enz. zodanig af te stellen dat de buren niet verplicht zijn om mee te genieten.
14. Op de kade voor het clubgebouw en op het terras is badkleding niet toegestaan!
15. Neemt de veiligheid in acht en geef geen aanstoot aan anderen.
16. Na 22.00 uur rust in de haven.
17. De uiterlijke vertrektijd is 13.00 uur. Bij een langer verblijf dient u de havenmeester dit voor
11.00 uur kenbaar te maken.
18. Er is wifi in de haven. Info bij de havenmeester.
19. Bij het niet nakomen van het bovenstaande heeft de havenmeester het recht u onze haven te
ontzeggen.

Verder zijn van toepassing alle hier niet vermelde gedragingen, welke in strijd zijn met de goede
zeden en gebruiken, zoals dit van een goede watersporter mag worden verwacht en dan ook als
vanzelfsprekend kunnen worden beschouwd.
Voor verdere inlichtingen staan onze havenmeesters altijd voor u klaar. (06-25376943).
Het bestuur van R.W.V. ‘Nautilus’ wenst u een prettig verblijf.

