
                     YACHTCLUB DRIEGOTEN vzw 
                                                               Driegoten 64 
                                                      B  9220 HAMME 

                                                   Ondernemingsnummer : 

                                                                                              BE 45602926 

 

REGLEMENT VOOR HET KRANEN VAN EEN SCHIP  

EN GEBRUIK VAN EEN LIGPLAATS 
 

Art 1 – LIDMAATSCHAP 

YCD vzw telt twee soorten leden.: Werkende leden en Toegetreden leden. 

Enkel werkende leden leden die het toetredingsgeld tot de vzw en het volledige lidgeld van een jaar hebben betaald 

kunnen door het bestuur in aanmerking worden genomen voor het verlenen van kraanwerk en een ligplaats voor een 

seizoen aan de pontons eigendom van YCD vzw. 

 

Art. 2 – VERZEKERINGEN 

1. Ligplaatshouders verzekeren hun boot minstens voor burgerlijke aansprakelijkheid. 

2. YCD vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade of ongevallen die zowel lichamelijke als 

stoffelijke schade kunnen voortbrengen en dit aan leden of hun genodigden. Leden aanvaarden bij het toekennen 

van kraanwerk van hun schip en/of het gebruik van een ligplaats aan de pontons aan de Schelde, een afstand van 

verhaal tegenover YCD vzw en stellen hun verzekering daarvan op de hoogte. 

3. Ligplaatshouders zorgen ervoor dat zij wettelijk in orde zijn met de jongste wetgeving i.v.m. vlaggenbrief, 

registratie en vaarvignet en zorgen ervoor dat de uitrusting van hun vaartuig aan de wettelijke normen voldoet. 

 

Art. 3 – LIGPLAATS 

1. Het kranen van een schip en een aanvraag voor een ligplaats kunnen slechts worden toegekend door het bestuur 

van YCD vzw indien er voor 1 april een aanvraagformulier, degelijk ondertekend, is afgeleverd en afhankelijk van de 

volgorde en de categorie van het schip, in aanmerking komt voor een beschikbare ligplaats. Indien voor het 

vaartuig verplicht dient er steeds een kopie van de vlaggenbrief afgeleverd te worden. 

2. Ligplaatsen worden per seizoen toegekend. Leden hebben geen enkel vast recht op een ligplaats. Leden die ooit 

een ligplaats hebben  verkregen kunnen slechts opnieuw een ligplaats worden toegezegd indien hij dit schriftelijk 

heeft herbevestigd en het desbetreffende liggeld tijdig betaald is. Daarenboven zullen aanvragen voor een  

ligplaats slechts in behandeling genomen worden indien de aanvrager geen schulden meer heeft aan YCD vzw. 

3. Het staat het bestuur vrij de ligplaats van leden op te zeggen, te weigeren of niet te hernieuwen, zonder dat daar 

een rechtvaardiging voor nodig is. 

4. Bij niet tijdige betaling zal een procedure voor verwijdering van het schip, op kosten van de eigenaar, ingesteld 

worden. 

5. Bij de verkoop van een schip van een ligplaatshouder, komt de toegekende ligplaats terug ter beschikking van YCD 

vzw. 

6. Schepen moeten volgens instructies van de havenmeester of zijn afgevaardigde op de aangewezen ligplaats 

afgemeerd worden. 

7. Bij afwezigheid van het schip voor meer dan één nacht, zal het lid de havenmeester hiervan mondeling op de 

hoogte stellen.  Hij is bereikbaar op het nummer 0479/52.93.15.  YCD vzw heeft het recht de plaats tijdens de 

afwezigheid aan een ander schip toe te wijzen. Het onderverhuren van een ligplaats door leden van YCD vzw is 

absoluut verboden.   

8. Indien de havenmeester het noodzakelijk vindt, kan hij schepen van plaats verleggen, ook zonder toelating van de 

eigenaar. Wanneer het verleggen van het schip door YCD vzw gebeurt, wordt er een kost van 40,- € aangerekend. 

De havenmeester of zijn afgevaardigde zijn gemachtigd, ook zonder toelating van de ligplaatshouder, 

aanmeertouwen in slechte staat vervangen. Dit op kosten van de ligplaatshouder. 

9. Leden die gebruik willen maken van elektriciteit op de pontons dienen enkel een Europese stekker te gebruiken.  

10. Leden kunnen tegen betaling van een vergoeding van 3,00 € voor het gebruik van douche en toilet op de pontons 

een sleutel  bekomen bij de havenmeester. Bij gebruik dient elk lid ervoor te zorgen douche en toilet zuiver te 

houden.   

11. Leden van onze club zullen ervoor zorgen zonder golfslag te varen aan de pontons, aan veren en aan andere 

jachtclubs. 

12.   Reeds betaalde liggelden worden in geval van vroegtijdig vertrek,om welke reden ook, niet terugbetaald. 

 

Art. 4 – ALGEMEEN 



1. Het Clubhuis aan de kaai is er voor onder art. 1en 2 genoemde leden. Andere of niet-leden worden verzocht in te 

schrijven. 

2. Leden van YCD vzw zijn verplicht het clubvaandel te voeren en hun thuishaven op de spiegel van het schip aan te 

brengen. 

3. Er wordt van de leden en hun gasten verwacht dat zij zich voornaam en behulpzaam gedragen. Zij staan ook in 

voor de orde en netheid op de steigers. Zij zullen geen hinderende voorwerpen achterlaten op het loopvlak van de 

pontons. 

4. Leden van YCD vzw zullen ten allen tijde bij het gebruik van hun schip de club aanbevelen en promoten. 

5. De leden worden er aan herinnerd dat zij zich bij het ondertekenen van de aanvraag voor het bekomen van een 

ligplaats  

       akkoord hebben verklaard met dit reglement van inwendige orde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Raad van Bestuur YCD vzw               1 november 2005 


