HAVENREGELS


Het havengeld dient u z.s.m. na aankomst te voldoen in het havenkantoor tijdens de
reguliere openingstijden.



Het is niet toegestaan uw schip te verhuren aan derden terwijl u in de haven ligt.



Het is verboden meeuwen te voederen.



Het laten draaien van scheepsmotoren / generatoren is niet toegestaan.



U dient uw betaalsticker op een goed zichtbare plaats op uw boot te bevestigen.



De maximum vaarsnelheid in de haven is 6 km/u.



Het spelevaren met rubberboot of bijboot in de haven is niet toegestaan.



Veroorzaak geen overlast en houd rekening met anderen.



Het boordtoilet dient u niet in de haven te gebruiken.



Vanaf 22:00 uur dient het rustig te zijn in de haven.



Barbecueën aan boord is niet toegestaan.



Tenten opzetten in of om de haven is niet toegestaan.



Het is verboden om te fietsen op de steigers.



Het plaatsen van uw fiets kan op de daarvoor bestemde plekken op de kade.
Gelieve uw fiets tegen de hekken plaatsen, zodat de ambulance en brandweer er
gemakkelijk langs kunnen in geval van nood



Afwassen mag in de wasbakken van RVS, mits u de wasbak netjes achterlaat.



U dient altijd de aanwijzingen van de havenmeester of diens assistenten op te volgen.

Algemene informatie


Kengetal Vlieland 0562. Belangrijke telefoonnrs. :

Artsenpraktijk

0562-451307

Politie

0900-8844



Algemeen Alarmnummer voor Brandweer Politie en Ambulance (spoed): 112



Het liggeldtarief voor passanten is € 0,73 per m2. Van 1 november tot 1 april 50% korting op het liggeld.



Wij verzoeken u papier en glas te scheiden van het overige afval en te deponeren in de daarvoor bestemde
containers.



Afgewerkte olie en batterijen kunt u inleveren op het terrein van de gemeente. Deze bevindt zich achter het
havengebouw aan de Fortweg.



Het toiletgebouw is de gehele dag geopend. Tijdens de schoonmaakwerkzaamheden van ca.11.00 uur tot 13.30
uur is de helft van het toiletgebouw toegankelijk.



Vliegeren in en rondom het havengebied is niet toegestaan i.v.m. landen en opstijgen van de helikopter.



In geval van brand verzoeken wij u het schip zo snel mogelijk te verlaten en de steigers vrij te houden. Ga niet
varen in een volle haven. Vergeet niet de havendienst in te lichten.



De ” Brandaris” geeft 30 minuten na elk oneven uur op kanaal 2 en 5 een weerbericht en bijzonderheden.



Afname van stroom op de steigers is gratis; de waterautomaten geven ca 100 liter water voor € 0,50.

De Stichting Aanloophaven Vlieland wenst u een prettig verblijf op Vlieland!

