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Reglement Stalling privéboten 
 

Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 19 juni 2021 

1. Ruimte in de botenloods  

Jaarlijks bepaalt het bestuur van Coastal Roeivereniging HARDER de hoeveelheid beschikbare 
plek voor stalling van privéboten. Voor zover de ruimte het toelaat kan het bestuur aan de leden 
toestaan eigen vaartuigen in de botenloods te stallen.  
Verenigingsboten hebben altijd voorrang.  

Wanneer privéboten moeten wijken voor verenigingsboten, zal door middel van loting worden 
bepaald welke privéboten niet langer bij de vereniging gestald kunnen worden. Boten die door 
alle leden van de vereniging gebruikt kunnen worden (overeenkomstig de brevetvereisten), 
worden hierbij beschouwd als verenigingsboten. 

Wanneer de vraag naar stallingsruimte groter is dan de beschikbare ruimte, zal een wachtlijst 
worden gehanteerd. Indien er ruimte vrijkomt, krijgt de bovenste op de wachtlijst als eerste een 
ligplaats aangeboden.  

De commissaris materiaal wijst een ligplaats toe.  

2. Huurprijs  

De lengte van de te stallen boot wordt naar boven tot hele meters afgerond. 

De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de voor het daaropvolgende jaar geldende huurprijs per 
strekkende meter vast. 

De huurprijs wordt in januari van het jaar voor een heel jaar voldaan, of, bij ingang van het 
contract lopende een jaar, uiterlijk drie weken na de aanvang van het contract voor de 
resterende tijd van dat jaar.  

3. Inzetbaarheid 

Privéboten zijn niet inzetbaar voor leden van RV HARDER, tenzij hier met de eigenaar 
overeenstemming over bereikt is. In dat laatste geval worden deze boten opgenomen in het 
botenafschrijfsysteem van RV HARDER.  

Stelt de eigenaar de boot beschikbaar voor alle leden van de roeivereniging, dan krijgt de 
eigenaar een korting van 100% op de huurprijs voor stalling, ook al wordt het feitelijk gebruik van 
de boot beperkt door vereiste roeiproeven. Stelt de eigenaar de boot beschikbaar voor een deel 
van de leden, dan wordt een maatwerk-prijs afgesproken. 

4. Voorwaarden, contract en contractduur  

• De eigenaar van de privé-boot is lid van Coastal Roeivereniging HARDER.  
• Voor iedere privé boot wordt een contract tussen de roeivereniging en de eigenaar 

opgesteld. 
• Het stallen van privéboten zonder contract is niet toegestaan.  
• Het contract is persoonlijk en niet overdraagbaar.  
• Het contract loopt steeds van 1 januari tot en met 31 december. 
• Contractverlenging geschiedt stilzwijgend, steeds met een vol kalenderjaar.  
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• De standaard opzegtermijn is 1 maand. Uitsluitend indien de vereniging de ligplaats 
aansluitend opnieuw kan verhuren, kan een contract lopende een kalenderjaar worden 
beëindigd. In alle andere gevallen is de huurder verplicht het volledige liggeld voor het 
betreffende jaar te voldoen. 

• In het geval dat de eigenaar zich niet aan de contractuele verplichtingen houdt, kan de 
vereniging het contract per direct opzeggen na de eigenaar eenmaal in gebreke te 
hebben gesteld.  

• Het onderhoud van de boten wordt door de eigenaar zelf verzorgd.  
• De vereniging is niet aansprakelijk voor schade, toegebracht aan privéboten. 
• De eigenaar van de privé-boot is verplicht zijn boot voor eigen rekening afdoende te 

verzekeren. Dit geldt zowel op het water als bij calamiteiten van het botenhuis, zoals 
brand of molest.  

5. Verenigingsreglementen gelden voor iedereen 

Ieder die bij Coastal Roeivereniging HARDER roeit, is gehouden zich te gedragen naar de 
reglementen van de vereniging. Voor eigenaren van privéboten gelden deze zelfde reglementen 
omtrent veiligheid, bootgebruik, etc. 


