
Watersportvereniging Herkingen 

Restitutieregeling bij tussentijdse opzegging 
 

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Een ligplaats wordt voor het 
gehele jaar gehuurd. Toch komt het regelmatig voor, vooral wanneer men de rekening krijgt, 
dat de ligplaatshouder tussentijds wil opzeggen.  
In het verleden hanteerde het bestuur op verzoek een zogenaamde coulanceregeling. In de 
bestuursvergadering van 6 maart 2013 heeft het bestuur de volgende restitutieregeling 
vastgesteld. Het bestuur stelt voor de regel te formaliseren en op te nemen in het 
havenreglement.  
 
Voorstel restitutieregeling: 

Restitutie van liggeld bij vroegtijdige of tussentijdse opzegging van de ligplaats 
januari 87.5 %;  
februari 75 %;  
maart 62.5 %;  
april 50 %. Daarna is geen restitutie meer mogelijk.  
Een nieuw lid betaalt vanaf 1 september de helft van het liggeld 

 
  
Het havenreglement wordt als volgt gewijzigd.: 

Artikel 12  
De tarieven voor ligplaatsen in de haven, gebouwen en op het terrein worden per jaar 
vastgesteld in een voor de aanvang van het desbetreffende verenigingsjaar te houden 
ledenvergadering. Worden in zulk een vergadering geen voorstellen betreffende de liggelden 
gedaan, dan wordt geacht, dat voor het komende verenigingsjaar de laatst vastgestelde 
tarieven van kracht blijven. Tarieven kunnen vastgesteld worden voor : 

a) Ligplaats in het water  
b) Standplaats op het terrein 
c) Entreegelden voor 5 jaar 

De tarieven worden uitgedrukt in een bedrag per vierkante meter boxmaat. Er zijn speciale 

tarieven vastgesteld voor jollen, bijboten en surfmateriaal.  

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Men  kan  gebruik maken van de 
toegewezen ligplaats in het water vanaf 1 januari  t/m 31 december. Bij tussentijdse 
opzegging van de ligplaats geldt de volgende restitutieregeling: januari 87.5 %, 
februari 75 %, maart 62.5 % en april 50 %. Daarna is geen restitutie meer mogelijk. Een 
nieuw lid betaalt vanaf 1 september de helft van het liggeld. 
Voor gebruik van de winterstalling (vanaf 1 november tot uiterlijk 14 april) op de 

parkeerplaats, is een extra vergoeding verschuldigd. De faciliteiten zijn gedurende het hele 

jaar beschikbaar, m.u.v. drinkwater op de steigers. Dit wordt in de winterperiode afgesloten. 
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