
Ligplaats partyschip 

 
De eigenaar/gebruiker van het partyschip dient zich in de haven te Spijkenisse te houden aan de  
navolgende bepalingen: 
 
1. geluidhinder door muziek, personen of anderszins op het ponton en in of op het partyschip 

wordt tot een minimum beperkt;  
2. bevoorrading van het partyschip dient tijdens werkdagen plaats te vinden tussen 08:00 uur en 

18:00 uur, en tijdens weekenden tussen 10:00 uur en 17:00; 
3. door de eigenaar/gebruiker wordt er als goed huisvader op toegezien dat de passagiers van het 

partyschip zich op ordentelijke wijze en zonder het veroorzaken van overlast begeven op het 
traject tussen het partyschip en de voor het partyschip bestemde parkeergelegenheid; 

4. binnen de haven te Spijkenisse dient de eigenaar/gebruiker zich te houden aan de bepalingen 
van het Activiteitenbesluit zoals bedoeld in de Wet milieubeheer; 

5. door en voor rekening van de eigenaar/gebruiker het afval als gevolg van de 
bedrijfsactiviteiten worden afgevoerd; 

6. de eigenaar/gebruiker dient in zijn algemeenheid de bepalingen van de Algemene plaatselijke 
verordening Nissewaard 2016 in acht te nemen, in dit kader meer in het bijzonder hoofdstuk 4, 
afdeling 1; 

7. het is de eigenaar/gebruiker voor het overige in de haven te Spijkenisse niet toegestaan: 
a. een aggregaat of een andere aanvullende stroomvoorziening te gebruiken op het 

ponton, loopbrug of partyschip, anders dan het gebruik voorafgaand aan een 
voorgenomen vaart; 

b. in of op het partyschip feesten, evenementen, (live)muziek en dergelijke te laten 
plaatsvinden dan wel ten gehore te brengen, anders dan voor huwelijksvoltrekkingen of 
incidentele gebeurtenissen, waarvoor, vanwege het karakter van deze aangelegenheid, 
noodzakelijk is dat het partyschip in de haven te Spijkenisse verblijft; 

c. reparaties en onderhoud aan het partyschip uit te voeren met uitzondering van kleine

  reparaties en klein onderhoud; 
  d. vuil water, afgewerkte olie en/of andere vloeistoffen te lozen; 
  e. het partyschip te reinigen anders dan met water uit de haven te Spijkenisse; 

f. open vuur te maken en/of te barbecueën; 
g. sneller te varen dan passend; 
h. eigendommen buiten het partyschip onbeheerd achter te laten; 

i. licht ontvlambare, ontplofbare, sterk geurende stoffen en/of materialen op te slaan of 
te verkopen, met uitzondering van het hebben van benzine, diesel en olie voor direct 
gebruik in het partyschip, alsmede materialen die benodigd zijn voor klein onderhoud 
van het partyschip; 

j. andere werkzaamheden en handelingen te verrichten of na te laten als gevolg waarvan 
verontreiniging van het water en de waterbodem, dan wel stank-, geluid- of andere 
overlast voor derden kan ontstaan; 

k. de eigenaar/gebruiker is verplicht niet alleen verplicht zijn contractuele bepalingen en 
wettelijke voorschriften na te leven, maar ook alle gemeentelijke bepalingen en 
plaatselijke gebruiken die op de onroerende zaak betrekking hebben; 

l. de eigenaar/gebruiker dient te allen tijde de intentie te hebben met het partyschip te 
varen buiten de haven te Spijkenisse. In het geval van aantoonbare calamiteiten en/of 
aantoonbare overmacht aan de zijde van de eigenaar/gebruiker, is het hem toegestaan 
af te wijken van het bepaalde onder 2. en onder 7., aanhef, in verbinding met sub b. 

 
 
 
 
 
 

 


