
Gebruiks bestemming voor de jachthaven Spodsbjerg 
 

1. Onderverhuur betreffende de verhuur van plaatsen is niet geoorloofd  (tijdelijke huurder).  
Bij het verlaten van een ligplaats langer dan 24 uur moet de havenmeester in kennis gesteld worden die dan gerechtigd is 
over de ligplaats te beschikken. Bij het verlaten van een ligplaats moeten de touwen meegenomen worden. Geeft u aub op 
tijd aan als u de ligplaats weer huren wilt. Verlaten zonder afmelding: kosten DKK 100,00 per geval. Spijkers en schroeven in 
paal en aanlegsteiger zijn verboden. 

 
2. Het spoelen van het dek met zoet water is niet geoorloofd .  

Het kan echter toegestaan worden als de boot voor herstel aan land gehaald moet worden. 
 
3. 15 juni tot 15 augustus 

Daar onze sportboot plaatsen zeer breed zijn, behoudt de havenmeester zich het recht voor om in bovengenoemde periode 
b.v. 2 plaatsen met 3 boten in te delen. Het vastmaken aan de vissersboten is toegestaan. 
 

4. Water 
Op de bootsteigers is er geen leiding water vanaf het eerste weekend in november tot het eerste weekend in maart. 
 

5. Vuilcontainer 
Alleen afval van de scheepskeuken. Geen afval van vakantiehuizen en dergelijke. Betaling voor een lediging bij overtreding.  
Er zijn openbare containers in de visserijhaven. 
 

6. Barbecue 
Barbecuen aan boord van vaartuigen en op de steigers is verboden. Gebruikt u aub de daarvoor ingerichte barbecue 
plaatsen. 
 

7. Visafval 
Het weggooien van visafval in de nabijheid van het havenbekken evenals op het havengebied is niet geoorloofd. Er wordt 
verwezen naar de vis schoonmaakruimte (alleen voor de gasten van de jachthaven). De voorschriften voor het gebruik van de 
visruimte zijn in het havenkantoor verkrijgbaar. De toegangscode of de toegangskaart mag slechts aan gasten van de 
jachthaven respectievelijk de tijdelijke huurder uitgeleend worden. Overtreding heeft een geldboete of uitwijzing ten gevolge, 
volgens punt 14. 
 

8. Voorschriften voor de fileer/schoonmaakruimte . 
1. Hier mogen alleen gevangen vis gefileerd/schoongemaakt worden! De kop en ingewanden moeten VANTEVOREN 

op zee verwijderd en gelost zijn.  
2. Schoonmaken a.u.b. 
3. EINDREINIGING! Neemt u a.u.b. uw visafval weer mee de zee op en 200m. van de kant werpt u het afval over 

boord. Op de        laatste visdag kunt u advies aan de havenmeester vragen. 
 

4. Het raam sluiten als u als laatste weggaat. De deur altijd dicht houden. 
 
       9.     Parkeren 

Het parkeren en rijden op de grasvelden en de voetpaden is zonder toestemming van de havenmeester niet geoorloofd. Het 
parkeren van trailers op de grasvelden is slechts toegestaan, wanneer ze niet afgesloten worden. (en alleen toegestaan op de 
trailer dagen) 
De parkeerplaatsen zijn voor de gasten van de jachthaven gereserveerd. Voor andere parkeerders is aan het parkeren van 
langer dan 2 uren parkeergeld verbonden. Ook parkeergeld voor het benutten van 2 parkeerplaatsen. Het parkeren op de 
helling en gele strepen is verboden. Ongunstig geparkeerde voertuigen worden voor kosten van de eigenaar verwijderd. 

 
10. Kamperen 

Overnachten op de parkeerplaats is niet geoorloofd. Van 22.00 uur tot 07.00 uur is de parkeerplaats voor caravans en 
campers gesloten. 
 

11. Honden 
HONDEN zijn alleen aan de lijn geoorloofd.  
Honden poep moet door de hondenbezitter opgeruimd worden. Plastic zakken voor dit doel zijn in het havenkantoor te 
verkrijgen. 
 

12. Verkeersregels 
Binnenkomende en uitvarende water voertuigen mogen alleen met de laagste snelheid varen. Het veroorzaken van onnodige 
onrust in het havenbekken heeft een geldboete of verwijdering uit de haven tot gevolg, volgens punt 14.  
 

13. Sluiting van de haven faciliteiten .  
De haven faciliteiten zijn in de periode van 15 november tot 15 maart gesloten.  Voor dezelfde periode is er geen winterdienst. 
Het uitzetten van jollen gebeurt op eigen risico. 
 

14. Verder geldt het “Standard Regulations for Danish Yachting Harbours and Small Fishing Ports ” 
Een kopie van de reglementen is op het havenkantoor verkrijgbaar. 
Boete bij overtreding van de havenbestemmingen. 

 
   Het bestuur van de toeristen boot haven Spodsbjerg.  

 
 


