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Koninklijke Yacht Club Driegoten vzw 
 

PONTONREGLEMENT 
 
De ponton en de gebruiker 

 

• De gebruiker verplicht er zich toe zijn voorbehouden deel van het gemeenschappelijk loopvlak vrij te 

houden van ieder vreemd of hinderend voorwerp. 
• De gebruiker zal zorg dragen voor de hem toegewezen plaats en ook voor de gemeenschappelijke 

uitrusting ‘zoals een goed huisvader’.  De plaats wordt toegewezen aan een bepaalde gebruiker en een 

vooraf bepaalde boot. 
• Het afstaan of onderverhuren door de gebruiker van de hem toegewezen plaats van de door hem 

opgegeven boot aan de ponton is in geen enkele omstandigheid toegestaan. 

• De havenmeester minimum 8 dagen op voorhand verwittigen als men de eerste maal van het vaarseizoen 

zijn plaats wil innemen. 

• De havenmeester altijd minimum 48 u op voorhand verwittigen wanneer men zijn plaats aan de ponton na 

afwezigheid opnieuw wil innemen. 
• De havenmeester altijd verwittigen als men zijn plaats verlaat voor langer dan 1 dag. 

• Het bestuur van KYCD beschikt altijd over de vrije plaats. 

• De gebruiker ontlast KYCD van alle verantwoordelijkheid voor ongevallen die lichamelijke of stoffelijke 

schade berokkenen aan hem of zijn gevolg. 

• Het is ten strengste verboden werkzaamheden uit te voeren aan de schepen, zoals schuren, slijpen, 

lassen, e.d. 
• De havenmeester kan steeds de ligplaatsen wijzigen. 

• Dubbel aanmeren is verboden. 

 

De schepen en hun eigenaars 
 

• Er wordt afgemeerd volgens de regels van de kunst, met degelijke touwen en uitsluitend aan de hiervoor 

aangebrachte bolders. 

• Iedere gebruiker zal zijn burgerlijke aansprakelijkheid als eigenaar van een schip door een 

verzekeringsmaatschappij laten dekken. 
• Elke boot moet voldoen aan de wettelijke bepalingen. 

• Wie schade vaststelt aan enig schip of ander materiaal, meldt dit onmiddellijk aan het bestuur. 

 

Waterski en dergelijke 
 

• Het vertrek en landen van waterskiërs langsheen de ponton is verboden. 

• De ponton mag niet gebruikt worden voor het aanmeren of vertrek van jetski’s. 

 
De bemanningen en de bezoekers 

 

• Buiten de leden van KYCD worden alleen bemanningen van schepen en bezoekers, uitgenodigd door een 

lid, toegelaten. 
• Springen en lopen is gevaarlijk en wordt dus vermeden. 

 

Geschillen 
 

• Betaling van de vergoeding houdt volledige aanvaarding in van dit reglement. 

• Foute inlichtingen, door u overgemaakt betreffende uw boot, kunnen aanleiding geven tot annulering van 

de ligplaats. 

• Vrijwillige beschadiging of bevuiling van de infrastructuur zal tot uitsluiting leiden. 

• Bij niet-naleving van deze regels kan de overtreder van de ponton geweerd worden door het bestuur, 

zonder dat hij enige aanspraak kan maken over terugbetaling van bijdragen. 
 

TELEFOONNUMMER HAVENMEESTER: 0479/49 34 52 
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