
Protocol Waddenhaven Schiermonnikoog 

Gasten protocol 12 mei 2020 

- Gasten zijn verplicht zich één dag voor aankomst voor 18:00 uur te melden (Let op: dit is geen 

reservering) via de telefoon 06-30010883 of email 

havenmeester@waddenhavenschiermonnikoog.nl. 

 

- Leef alle RIVM-maatregelen na. Hoest u, bent u verkouden of heeft een gezinslid koorts, blijf 

dan thuis ! Houd 1,5 meter afstand en vermijdt drukte. 

 

- Gasten moeten zich op de dag van aankomst melden in het havenkantoor en moeten de 

verblijfsduur direct afrekenen. Ook bij verlenging moet u dat direct afrekenen. 

 

- Maximaal 2 passanten aan boord, tenzij er sprake is van gezinsleden. Passanten zijn zij die met 

een boot de haven bezoeken.  

 

- Passanten moeten aan boord van uw eigen schip blijven. Vermijd sociale contacten met andere 

watersporters. Ga dus niet bij elkaar op bezoek. 

 

- Geen andere personen mogen zich op de steigers begeven. 

 

- Geef elkaar de ruimte op de steiger. Op de loopbruggen elkaar niet passeren. Van de haven 

naar de wal heeft voorrang. 

 

- Aan beide kanten van een steiger kunnen boten liggen. Er wordt niet gestapeld. 

 

- Er is maximaal ruimte voor ± 35 schepen (= 30% bezetting). Langer liggen wordt daarom 

beperkt toegestaan. Dit ter beoordeling van de havenmeester. 

 

- Charters met gasten zijn voorlopig niet welkom. 

 

- De haven van de Watersportvereniging Schiermonnikoog is gesloten voor passanten. 

 

- Op www.waddenhavens.nl wordt de actuele bezetting weergegeven. 

 

- Houd 1,5 meter afstand tot de havenmeester. 

 

- De havenmeester geeft geen hulp maar alleen aanwijzingen bij het aanleggen. 

 

- Alle sanitaire voorzieningen zijn gesloten. De schepen moeten zelfvoorzienend zijn en 

passanten moeten gebruik maken van de eigen voorzieningen. 

 

- Elektriciteit en water zijn op de steigers beschikbaar. 

 

- Toegang tot het havengebouw is beperkt :  

o Sanitaire ruimten zijn gesloten. 

o Was- en afwasruimte zijn gesloten. 

o 1 passant tegelijk in het havenkantoor. 

o Alleen pinbetalingen worden geaccepteerd, bij voorkeur contactloos. 

o Restaurant is gesloten maar heeft een afhaalmogelijkheid. 

 

- Bij overtreding RIVM regels is de passant aansprakelijk en kan er door de overheidsdiensten 

worden gehandhaafd. 


