
 

Welkom!  
 

In de passantenhaven Rijnkade in Bodegraven bent u van harte welkom. De 

gemeente Bodegraven-Reeuwijk is eigenaar van de haven en het beheer wordt 

uitgevoerd door Sport en Welzijn Bodegraven-Reeuwijk. In dit document vindt u 

onze huisregels. 

 

Contact  

Voor storingsmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende 

havenmeester, welke dagelijks langs komt of contact opnemen met Sport en 

Welzijn Bodegraven-Reeuwijk op nummer: 0172-727880 (alleen tijdens 

kantoortijden). Bij calamiteiten direct 112 bellen 

www.rijnkadehaven.nl 
 

Ligplaatsen 

 passanten kunnen, voor zover er ruimte is, hun boot voor 3x 24 uur kosteloos aanmeren 

 aan de schuine vingersteigers kunnen sloepen en kleine kruisers aanmeren (maximale lengte 6 meter)  

 grotere boten kunnen aan de langs steiger aanmeren 

 een boot  wordt aangemeerd aan daarvoor geschikte bolders, vrij liggend van andere boten, steigers of palen 

 een boot moet voldoende stootwillen hebben 

 wanneer voor het aanmeren bolders van een andere boot worden losgemaakt, worden deze zo snel mogelijk weer 

vastgemaakt 

 op de blauwe servicezuilen is onder andere elektriciteit en water te verkrijgen via een digital betaalsysteem van 

aanuit.net 

 (gratis) Wifi is beschikbaar. Aanmelden kan ook via aanuit.net 

 

Huisregels 

Het is in de passantenhaven niet toegestaan om: 

 onderwatertoiletten te gebruiken 

 huisafval , brandstoffen, olie, vet en de inhoud van chemische toiletten  

in het water te lozen  

 leidingwater te gebruiken voor het wassen van boten 

 steigers te blokkeren 

 goederen onbeheerd achter te laten 

 onderhoud of reparaties uit te voeren  

 honden los te laten lopen  

 geluidsoverlast te veroorzaken of op een andere manier de orde te verstoren 

 huisafval dient in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd  

 

Aansprakelijkheid 

 alle schade aan de passantenhaven komt voor rekening van diegene die de schade heeft veroorzaakt. De 

havenmeester laat de schade vaststellen en noteert de persoonlijke gegevens van de veroorzaker 

 schade, ontstaan aan eigendommen van gebruikers van de passantenhaven komen voor rekening van de eigenaar 

van het vaartuig of voor rekening van diegene, die de schade heeft veroorzaakt. De gemeente Bodegraven-

Reeuwijk kan nooit aansprakelijk worden gesteld  voor de schade. Iedereen gebruikt de passantenhaven en de 

faciliteiten op eigen risico 

 

Tot slot 

 de huisregels zijn voor iedereen beschikbaar en wij gaan er dus van uit dat u bekend bent met de inhoud  

 de havenmeester zorgt in samenwerking met de gemeente en provincie voor naleving van de huisregels  

 als u zich niet aan de regels houdt, zullen wij hiertegen maatregelen treffen. 

 

 

Kijk voor tips en evenementen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op buitengewoonbodegravenreeuijk.nl  

 

http://www.rijnkadehaven.nl/

