In het clubgebouw
Havenmeester mobiel: +31 6 42412954
Hartelijk welkom als gast op onze mooie jachthaven.
Voor een aangenaam verblijf maken we graag een
paar afspraken met u en uw reisgenoten.
Het innemen van de ligplaats
De havenmeester (HM) wijst u een ligplaats toe. Bij
tijdelijke afwezigheid kunt u een ligplaats innemen
die passend is voor uw boot en voorzien van een
PASSANTEN bordje. De HM kan u vragen om een
andere plaats in te nemen.
Verblijfskosten
Het tarief voor overnachten is 1,30 euro per
strekkende meter (l.o.a.) per dag naar boven
afgerond op halve meters. U verlaat de jachthaven
om uiterlijk 12.00 uur. Blijft u langer dan een
overnachting dan gaat iedere volgende overnachting
in om 14.00 uur.
U ontvangt direct van de HM een kwitantie tevens
bewijs van toegang tot de jachthaven.
‐Elektriciteit
U kunt vrij gebruik maken van elektriciteit voor klein
huishoudelijk gebruik. Het gebruik van was‐ of
droogmachine en verwarming is ten strengste
verboden. Ons net kan dat niet aan! Voor de
aansluiting heeft u een CEE steker nodig. De HM kan
u er een lenen (borg 25 euro).
‐Water
Water voor huishoudelijk gebruik kunt u vrij
innemen.
Grote
hoeveelheden
alleen
na
toestemming van de HM waarvoor u 1 euro per 100
liter betaalt.
‐Douchecabines en toiletten
4 douchecabines (2xD, 2xH) vindt u in het centraal
gelegen (groene) sanitaire gebouw en ook
voldoende toiletten. Het gebruik van de douches
kost een euro per 7 minuten (muntinworp). Maak de
doucheruimte na gebruik even droog en laat geen
eigen‐dommen of rommel achter.
Toegangstijden van de jachthaven
Het toegangshek is geopend vanaf 08.00 tot 21.30
uur. U kunt de jachthaven buiten deze tijden wel
verlaten maar niet zonder sleutel naar binnen. Vraag
de HM om een leensleutel als u later binnen wil
komen (borg 25 euro). Respecteer de rust van
anderen en maak geen lawaai. Ons terrein is ’s
nachts verlicht en op meerdere plaatsen voorzien
van cameratoezicht.

Milieuvoorschriften
Onze vereniging wordt gehouden aan strenge
milieuvoorschriften. De vervuiler betaalt en dat geldt
ook voor u! Huishoudelijk afval deponeert u in
gesloten plastic zak in de vuilcontainer bij het
Redershuis. Chemisch afval, afgewerkte olie e.d.
nemen wij niet in. U kunt dat brengen bij de
Gemeentewerf “De Meerlanden” van Lisse aan de
Vennestraat van 08.00 tot 12.00 uur (info: HM).
Huisdieren
Uw 4‐voetige metgezel laat u uit buiten de
jachthaven op de dijk parallel aan ons terrein. Op
alle andere plaatsen ruimt u een “ongelukje”
onmiddellijk op. De toegang vindt u direct rechts aan
het einde van de Jachthavendam. Deponeer
uitwerpselen in een plastic zakje in de vuilcontainer.
Geluidoverlast
Het spreekt vanzelf dat anderen geen overlast
ondervinden van uw TV of muziekinstallatie.
Winkelen
In 10 minuten loopt u naar het kleine winkelcentrum
“Poelmarkt” waar u twee supermarkten annex
postagentschap, slager, slijterij, DHZ, drogisterij,
snackbar, geldautomaat en chinees restaurant vindt.
Een groter winkelaanbod vindt u in Lisse (looptijd: 20
minuten).
Fietsverhuur
Indien beschikbaar kunt u een fiets lenen tegen een
kleine vergoeding. U regelt dat met de HM.
Openbaar vervoer (bus Arriva)
Bij winkelcentrum “Poelmarkt” vindt u de
opstapplaatsen voor de richtingen Haarlem en
Leiden (halfuur dienst). Ook het strand van
Noordwijk of “Langevelderslag” is per bus
bereikbaar. In Nieuw Vennep en Sassenheim (2012)
vindt u de dichtstbijzijnde NS stations.

VOOR DE GOEDE ORDE!
*fietsen op de jachthaven is niet toegestaan,
*honden laat u uit BUITEN de jachthaven op de
paralleldijk,
*huishoudelijk afval deponeert u in een gesloten plastic
zak in de vuilcontainer,
*elektriciteit gebruikt u alleen voor KLEINE verbruikers,
*water gebruikt u NOOIT om de boot af te spoelen,
*het gebruik van boord‐toiletten in de jachthaven is ten
strengste verboden.
Misbruik wordt niet getolereerd en kan leiden tot
onmiddellijke verwijdering uit onze jachthaven!

