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Jachthaven 

Ligplaatsen 

Iedere ligplaatshouder krijgt een ligplaats toegewezen door de havenmeester.  

Het is niet toegestaan zonder overleg tijdelijk een andere ligplaats in te nemen dan welke is 

toegewezen. 

Bij afwezigheid van het schip is het niet toegestaan om een bijboot of een ander obstakel 

tijdelijk in de betreffende ligplaats achter te laten. De havenmeester zal de bij boot of het 

obstakel verwijderen.  

Indien u niet tevreden bent met uw huidige ligplaats meldt het ons, dan zoeken we een 

oplossing. 

 

Tarieven 

Actuele prijslijsten van ligplaatsen, hellingen en winterstalling zijn verkrijgbaar in het 

havenkantoor en havencafé. Deze zijn ook te zien op onze site www.vangentwatersport.nl  

Wilt u een offerte van reparaties, onderhoud werkzaamheden of vernieuwingen aan uw schip 

neem dan contact op met Jos van Gent: 06 25047407 

 

Elektra 

Alle ligplaatsen zijn voorzien van elektra met eigen kWh meter en 6/10 amp zekering. 

Schepen die gebruik maken van elektra dienen een deugdelijke kabel te gebruiken zonder 

verloopstekkers (kabel uit één lengte) om kortsluiting te voorkomen. Op het havenkantoor en 

havencafé is een sleutel van de elektrakast voor als de zekering uit is of als u de stand van de 

kWh meter wilt controleren. Graag na gebruik deze sleutel weer terug brengen. 

De standen van de kWh meter worden maandelijks gecontroleerd. Indien er een buitensporig 

elektraverbruik wordt geconstateerd wordt de betreffende verbruiker hierover geïnformeerd. 

 

Drinkwater 

Op de A, B, C, en D steigers zijn 3 watertap punten en bij de E, F, G, H steigers 5 watertap 

punten. 

Bij gebruik de slang geheel afrollen en even doorspoelen voor het tanken. 

De kosten van het water zijn € 0.50 per 150ltr. Deze installatie wordt 2 maal per jaar gekeurd 

ter voorkoming van legionella besmetting van het water 

 

WIFI 
Overal in jachthaven is gratis WIFI. U kunt op ‘Van Gent Watersport’ in loggen met het wachtwoord: 

jachthaven@2016 

  

http://www.vangentwatersport.nl/
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Parkeren 

Op het haventerrein is er de mogelijkheid voor het parkeren van u auto, als deze vol staat kunt 

u uw auto op het openbaar parkeerterrein plaatsen aan de overkant van de weg.  

Als u voor langere tijd weg bent(vakantie) is er de mogelijkheid om uw auto in een van onze 

stalling loodsen te parkeren. 

Naast de ingang van de jachthaven zijn er 2 invalidenparkeerplaatsen, graag willen wij die 

reserveren voor invaliden. Indien er toch auto´s geparkeerd staan die daar niet horen worden 

die op kosten van de eigenaar weggesleept.  

Ook is er een plaats voor laden en lossen van uw auto, als u daar mee klaar bent u auto zo 

spoedig mogelijk weg zetten van deze plaats. 

Bij restaurant Dukdalf is parkeren toegestaan  voor laden en lossen, is uw verblijf langer dan 

een uur  kunt u in één van de stallingloodsen parkeren. Het betaalde terrein (privé 

parkeerplaats) is alleen toegankelijk met een afstand bediening. 

 

Bijboten 

In de prijs van de ligplaats voor een schip is een bijboot inbegrepen mits deze in de davits van 

de boot hangt of op het zwemplateau van de boot staat. De bijboten dienen voorzien te zijn 

van een degelijk slot, en mogen niet los naast,voor of achter de schepen gelegd worden. Dit 

ter voorkoming van diefstal en eventueel hinder voor de buren tijdens in of uit varen. 

 

Milieustation 

Op het terrein bij de watersportwinkel en de betaalde (privé) parkeerplaats is een 

milieustation, daar kunt u uw huishoudelijk afval, papier, en glas gescheiden deponeren in de 

daarvoor bestemde container. Verf in blikken, accu´s, afgewerkte olie en oliehoudende 

materialen (filters, poetsdoeken enz.), lege jerrycans kunt u in de milieucontainer die op het 

stalling terrein staat deponeren. Om dit chemisch afval kwijt te kunnen moet u dit melden in 

de watersportwinkel of bij de havenmeester (havenkantoor) 

grofvuil zoals dektenten, vloerbedekking, hout, meubels nemen wij niet in, deze moet u bij de 

gemeentelijke afvalstoffendienst inleveren. Als wij zien dat dit toch gebeurd nemen wij 

strenge maatregelen en komen de kosten voor de vervuiler. 

 

Vuil waterstation 

Deze installatie is naast het havenkantoor geplaatst en alleen bedoeld voor het leegzuigen van 

fecaliëntanks(toilet). Het is niet toegestaan de installatie te gebruiken om de bilge mee leeg te 

pompen. Voor gebruik van de installatie melden bij de havenmeester. 

 

Stortplaats chemisch toilet 

De stortplaats voor chemisch toilet is tegen de buitenwand van het havenkantoor gemonteerd 

naast de vuilwaterpomp. 

 

Bagagewagens 

Bagagewagens staan boven bij de opgang van de loopbrug, onder restaurant Dukdalf en bij 

het betaald (privé) parkeerterrein, deze zijn alleen bedoeld om (kleding, etenswaar etc.) naar 

de boot te brengen (niet om dieselolie te transporteren) na gebruik zo spoedig mogelijk terug 

brengen boven aan de loopbrug. 
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Algemene regels en informatie 
 

Bezoekers 

Bezoekers van de jachthaven moeten zich melden bij aankomst. Onaangekondigde bezoekers  

en bezoekers zonder aanwezige booteigenaar zullen niet worden toegelaten. 

Indien u reparateurs opdracht geeft aan uw schip te werken, onderdelen van u schip mee te 

nemen of het schip uit de haven mee te nemen voor reparatie wordt u verzocht dit te melden 

bij de havenmeester. Dit weten wij graag voor een goede dagelijkse controle. 

 

Melding van afwezigheid 

Als u schip voor langere tijd de haven uit is (vakantie, reparatie, winterperiode e.d.) wordt u 

verzocht dit even te melden bij de havenmeester. Indien u schip langere tijd niet aanwezig is 

(b.v. winterperiode), zullen wij de tussenstanden van u stroommeter vastleggen. 

 

Huisdieren 

Huisdieren zijn van harte welkom met inachtneming van de volgende regels: 

 Het is niet toegestaan om huisdieren op de steigers te laten verblijven of los te laten 

lopen. 

 De baas moet er op toezien dat huisdieren geen overlast veroorzaken. 

 Indien uw huisdier per ongeluk door hoge nood of angst de behoefte op de steiger 

doet, verzoeken wij u dat zelf op te ruimen.  

    

Werkzaamheden in de jachthaven 

Het is niet toegestaan werkzaamheden in de jachthaven uit te voeren, welke hinderlijk zijn 

voor de mede watersporters en/of schade kunnen veroorzaken aan andermans eigendommen. 

Onder deze werkzaamheden worden o.a. verstaan; het afspuiten van u schip met 

hogedrukreiniger, schuren, slijpen, zagen, mechanisch poetsen, het uitvoeren van 

schilderwerken waarbij verf in het water geknoeid kan worden. 

 

Lijnen  

Het afmeren van een schip geschied met lijnen. Deze dienen van voldoende dikte te zijn en 

regelmatig gecontroleerd te worden op de kwaliteit. Het schip dient zodanig met lijnen te 

worden vastgelegd, dat de aanwezige lijnen niet hinderlijk zijn voor bezitters van de naast 

gelegen schepen. Na een periode van sterke wind of storm dient de eigenaar de lijnen te 

controleren op eventueel slijtage, zijn er lijnen stuk na hevige wind of storm dan worden deze 

vervangen door de havenmeester en de kosten hiervan worden in rekening gebracht. 

 

Gedrag in en op de jachthaven 

Om de veiligheid van u en uw mede watersporters te waarborgen is het niet toegestaan om op 

de steigers hard te lopen, te steppen, skaten, en te fietsen. Ook is het ten strengste verboden 

om hard in en uit de jachthaven te varen. Hiermee kunt u uzelf en andere in gevaar brengen. 

Indien er een verdachte situatie wordt waargenomen stellen wij het zeer op prijs dat dit 

gemeld wordt bij de havenmeester: 0418 633057 of 06 25047407,  

Bij werkelijk gevaar het landelijk alarmnummer: 112. 
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Veilig over de steiger  

Trappen, opstapjes, RvS palen t.b.v. aanmeren mogen niet op de steiger gemonteerd worden 

i.v.m. belemmering van de loopruimte voor de mede steiger gebruikers en personeel. 

Het plaatsen van RvS palen t.b.v. aanmeren mag allen in overleg met de havenmeester. 

 

Storm  

Bij windkracht 10 en hoger wordt er zonder toestemming van de havenmeester niemand in de 

haven toegelaten. Het betreden geschied geheel op eigen risico 

 

Strenge vorst en gladheid 

Tijdens de wintermaanden kunnen steigers glad zijn door vorst, sneeuw of ijzel. Er wordt 

alleen gestrooid op de loopbrug tot aan het havenkantoor. 

 

Zwemmen 

Zwemmen in de jachthaven is alleen toegestaan met toestemming c.q. aanwijzing van de 

havenmeester. 

 

Bedrijfsnoodplan 

Volgens de wettelijke voorschriften is ons bedrijf voorzien van een bedrijfsnoodplan met 

bijbehorend vluchtplan in de vorm van een plattegrond eventueel te raadplegen bij een 

calamiteit, dit exemplaar (plattegrond) vindt u ook in deze map. 

Waarschuw bij een calamiteit altijd het haven personeel, zij zijn gediplomeerd 

bedrijfshulpverlener BHV. Raadpleeg ook het bedrijfsnoodplan en vluchtrouten. Een 

exemplaar van dit noodplan ligt ter inzage op het havenkantoor en Paviljoen 212. 

 

Alarmtelefoon 

In het toilet/douche gebouw bij Paviljoen 212 is een alarm telefoon aanwezig, deze is bestemd 

voor als het echt nodig is. 

Er zijn 3 telefoon nummers voor geprogrammeerd, huisarts, politie, en 112 (zie lijst bij de 

telefoon.). Andere nummers bellen is niet mogelijk met deze telefoon. 

 

Reddingsmateriaal 

De jachthaven is voorzien van brandblussers,reddingsboeien met lijn en zwemtrappen. Deze 

voorzieningen zijn op de A, B, C, D, E, F, G, E, N, H steigers gemonteerd (zie 

plattegrond).Indien u een van deze middelen heeft moeten gebruiken meld dit dan 

onmiddellijk, dan kunnen wij voor vervanging zorgen. In het havenkantoor en havencafé is 

een BHV koffer voor algemeen gebruik. 
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Calamiteit buiten openingstijd 

Ingeval van calamiteit buiten openingstijden van de jachthaven kan de 

haveneigenaar/havenmeester te allen tijden gewaarschuwd worden. 

Jos van Gent: 06 25047407  

Robert van Gent: 06 54337620 

Uiteraard stellen wij enige privacy zeer op prijs.  

 

Mededelingenkast/bord 

De mededelingen kast hangt bij het havenpaviljoen naast ingang toiletten,  het havenkantoor 

en binnen bij ingang toiletten havengebouw. Hierop hangt steeds wisselende informatie zoals 

s´zomers het weerbericht, krantenknipsels, kerkdiensten, en actuele stukken. 

 

Ideeënbus 

Aan de buitenwand van het havenkantoor naast de mededelingenkast hangt de ideeënbus. 

Deze is bedoeld voor het deponeren van ideeën, suggesties, mededelingen en eventueel afgifte 

van sleutels. 

 

Reservesleutel 

Indien er problemen calamiteiten zijn met u schip is het makkelijk dat wij in het bezit zijn van 

een bootsleutel 

Tip: ook handig als u de sleutel vergeten bent. 

 

Plattegrond 

De plattegrond van de jachthaven en gebouwen bevindt zich boven bij de loopbrug en als 

bijlagen in deze map. 

 

Hygiëne, netheid, schoonmaken 

Hygiëne en netheid staan bij ons hoog in het vaandel .Al onze openbare ruimtes worden 

dagelijks schoongemaakt. Door al onze voorzieningen schoon te houden, blijft de kwaliteit 

goed. Al onze gasten verzoeken wij het openbare ruimtes schoon en netjes achter te laten en 

alle voorzieningen te gebruiken volgens de richtlijnen. 

 

Douches, toiletten, wasgelegenheid 

De douches en toiletruimte bevinden zich naast de ingang van het havencafé. 

5 toiletten, 3 douches gemengd en 2 urinoirs 

Naast het havenkantoor bevinden zich ook 3 dames en 3 heren toiletten en douches 

kosten douches:  € 1.00 

 

Wasmachine/wasdroger 

De wasmachine bevindt zich bij de douche´s. De handleiding voor gebruik staat boven de 

machine vermeld. Wasmunten zijn verkrijgbaar in het havencafé. € 5.00 per wasbeurt incl. 

vloeibare wasmiddel en € 3.00 voor het drogen. 
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Leenfietsen 

Voor een bezoek aan het dorp of een fietstocht in de omgeving worden er gratis leenfietsen 

beschikbaar gesteld. De fietsen staan bij het milieustation. 

De fietssleutel en indien gewenst diverse fietsroute´s zijn in het havencafé verkrijgbaar. 

Na terugkomst graag direct het fietssleuteltje terug brengen voor de volgende gebruikers. 

 

Informatiekast 

De informatiekast staat in het havencafé en havenkantoor. De informatiekast bevat informatie 

ever de omgeving, toeristische informatie, informatie over de jachthaven, restaurants, 

evenementen etc. bij restaurant Dukdalf staat een informatiezuil van rivieren gebied waar u 

veel informatie van de omgeving kunt uithalen. 

 

Werksteiger 

Indien u werkzaamheden aan uw schip wilt (laten) uitvoeren , waarvoor uw schip niet 

noodzakelijkerwijs uit het water hoeft, bestaat de mogelijkheid om deze werkzaamheden uit te 

voeren aan de werksteiger bij de 2
e
 kraaninvaart in de 2

e
 plas. U kunt daar gebruik maken van 

elektriciteit, en water en u kunt alle werkzaamheden uitvoeren zonder hinder te veroorzaken 

bij anderen. Het gebruik van de werksteiger en de voorzieningen moet u melden bij de 

havenmeester of bij een van de monteurs op de werf. Het gebruik elektra en water wordt in 

rekening gebracht.  

 

Speeltoestellen 

Naast de opgang van de jachthaven zijn enkele speeltoestellen geplaatst. Deze zijn volgens de 

richtlijnen aangekocht en met logboek. Het gebruik hiervan geschied geheel op eigen risico. 

  



8 

 

Belangrijke telefoonnummers 

 

Jachthaven:                   0418 633057 

Jos van Gent:    06 25047407 

Diana van Gent:   06 54652367 

Robert van Gent:   06 54337620 (BHV) 

Hilda van Gent:   06 48641139  

Bram van Gent:   06 21953812 (EHBO) 

Alarmnummer:   112 

Waterpolitie:    0343 535355 

Politie:     0900 8844 

Huisarts:    0418 632053 

Rijkswaterstaat:   024 3717700 

 

Bijlage 

De volgende bijlage vindt u achter in deze map. 

 plattegrond jachthaven 

 vluchtplan 

 HISWA haven en werf reglement    

 

 

Heeft u verder nog vragen, ideeën of klachten horen wij het graag van u. 

 

Deze informatie ligt voor u in het havenkantoor: 

 De algemene HISWA voorwaarden lig- bergplaatsen.  

 Het HISWA havenreglement. 

Dit is gratis af te halen in het havenkantoor 

 

 

Wij wensen u een prettig verblijf in onze jachthaven. 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben over de jachthaven van Gent watersport. 

 

 

 

M.v.g. Fam van Gent en medewerkers. 

 

Kerkdriel  15/02/2020 


