
Veel gestelde vragen COVID-19 

Algemene informatie 
Rijksoverheid heeft aangescherpte maatregelen getroffen om bestrijding van het coronavirus 
COVID-19 tegen te gaan. Deze maatregelen gelden voor het hele land. Jachthavens en 
watersport bedrijven mogen in principe open blijven onder strikte voorwaarden. Er zijn geen 
specifieke beperkingen ingesteld voor pleziervaart, anders dan de algemene maatregelen. 
De algemene maatregelen tot 1 juni gelden als volgt: 
- Minimaal 1,5 meter afstand tussen personen. 
- Samenkomsten van meer dan 3 personen zijn verboden, met uitzondering van gezinnen en/of 

huishoudens. 
- Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen de deur uit voor noodzakelijke boodschappen of 

werkzaamheden. 
- Was uw handen regelmatig. 
- Handen schudden is niet toegestaan. 

Kan ik nog bij mijn boot komen? 
Ja u kunt nog bij uw boot komen. Jachthavens mogen in principe open blijven onder strikte 
voorwaarden. Wij vragen u daarom ook de getroffen maatregelen van het RIVM serieus te nemen. 
Daarnaast verzoeken we u ook om 1.5 meter afstand van andere klanten en personeel te nemen. 

Mag ik nog werkzaamheden aan mijn boot verrichten? 
Booteigenaren blijven toegang houden tot de eigen boot. Wel dient u zich aan de RIVM 
voorschriften te houden zoals 1.5 meter afstand van elkaar houden. Werkzaamheden die 
uitgevoerd worden door externe bedrijven dienen in overleg met havenmeester gedaan te 
worden.  

Mag ik met mijn boot het water op?  

Pleziervaart is in de huidige situatie toegestaan. Er zijn in Nederland geen beperkingen voor het 
varen van pleziervaartuigen. In sommige regio’s gaat de zomerbediening van bruggen en sluizen 
later in dan per 1 april. Let wel op dat u een bijdrage levert om minder contact tussen mensen te 
hebben en u het mogelijk maak om minimaal 1.5 meter afstand te houden. 

Kan de geplande tewaterlating van de boten uit de winterstalling wel plaatsvinden? 

Voor jachthavens en watersport bedrijven zijn er geen restricties opgelegd om open te blijven en 
werkzaamheden uit te voeren. Tewaterlating kan plaatsvinden met of zonder klanten, zoals u dat 
gewend bent. Wel willen wij u verzoeken om met maximaal 2 personen te komen. 

• Minimaal 1.5 meter afstand tussen klant en havenpersoneel te houden 

• klant meldt zich op afgesproken tijdstip en geeft de punten van stempels en hijsbanden 
aan en/of geeft informatie over plaatsing van mast 

• Bedrijf zorgt voor te water lating (klant neemt afstand of wacht op een aangewezen plaats) 
en /of plaatsing van de mast. Als er personeel nodig is, zorg dan dat klant en personeel 
afwisselend taken verrichten met voldoende afstand  

• klant vaart de boot zelf naar de box  



Is het havenkantoor/watersportwinkel open? 

Het havenkantoor/watersportwinkel is momenteel geopend volgens de normale openingstijden 
die u kunt inzien op onze website. Om contact tussen bezoekers en klanten onderling en tussen 
klant en personeel te verminderen, hebben wij aangepaste voorschriften die u kunt terug vinden 
via deze link. Toegang tot de loods is op dit moment alleen toegestaan onder afspraak (m.u.v. de 
klanten die de boten in de binnenstalling hebben staan). Daarnaast zijn er maximaal 2 personen 
toegestaan in het havenkantoor.  

Bieden jullie nog bootverhuur aan? 

Binnen de restricties van de overheid zal bootverhuur mogelijk blijven. Uiteraard gelden hier wel 
tijdelijke voorschriften aan die u kunt terugvinden op onze website. Denk daarbij aan een 
verlaging van het maximaal aantal personen aan boord. 

Is de werkplaats / motorservice nog open voor onderhoud? 

Ja het is nog steeds mogelijk om uw boot en / of motor bij ons te brengen voor onderhoud. 
Echter verzoeken wij u minimaal 1.5 meter afstand van het havenpersoneel te nemen. Tevens 
verzoeken we u om de boot en / of motor niet bij ons te brengen als u (lichte) klachten heeft zoals 
kuchen, hoesten en / of verkoudheidsklachten. Neem in dat geval contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken. 

Mag ik als passant nog gebruik maken van de passantenhaven? 

Passanten mogen nog steeds gebruik maken van onze passantenhaven, mits de maatregelen van 
het RIVM in acht worden genomen. Bij gebruik van het sanitair gebouw verzoeken wij u voor- en 
na betreden en gebruik uw handen grondig te wassen volgens de normen van het RIVM. Tevens 
verzoeken we u om betalingen contactloos te voldoen. 

Ervaart u (lichte) klachten als kuchen, hoesten en / of verkoudheidsklachten, dan verzoeken we u 
om onze passantenhaven pas te bezoeken als u 24 uur klachten vrij bent.


