
 

Watersport Vereniging Flevo 
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Beschermheer: 
De Burgemeester van Harderwijk 

E-MAIL:                               info@wvflevo.nl 
WEBSITE:                           www.wvflevo.nl 
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BTW nr.:       006796655B015020 

Jachthaven DeKnar 
Postbus 333, 3840 AH Harderwijk 
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Havenmeester tel.: 0341 - 423271 

 

‘Vriend van de Kop van de Knar’ pas 
 

Inschrijving  

Naam + voornaam :  .............................................................................................................................  

Adres :  .............................................................................................................................  

Postcode :  ......................................  Woonplaats :  ...............................................  

Tel.nr. :  ......................................  Mobiel nr. :  ...............................................  

E-mailadres : …………………………………………………………………………………………… 

Kinderen die tot het gezin behoren: 

Voornaam : ……………………………      Mobiel nr.               :   ...............................................  

Voornaam : ……………………………      Mobiel nr.               :   ...............................................  

Voornaam : ……………………………      Mobiel nr.               :   ...............................................    

De pas kost € 20.- per jaar en de inschrijfkosten zijn éénmalig € 5.-. De pas is geldig van 01-JAN t/m 31-DEC 

Als de betaling bijgeschreven is op de rekening van de WV Flevo, dan sturen wij u de pas z.s.m. toe.  

Ons banknummer is: NL38 INGB 0001000473 onder vermelding ‘Vriend Kop v/d Knar pas’. 

 
Regels die verbonden zijn met ‘Vriend van de Kop van de Knar’ pas. 

 
 Het betreden van de haven en het gebruik maken van de faciliteiten op de haven en in het clubhuis gebeurt op eigen risico. 
 Kinderen mogen alleen onder toezicht van hun ouders/verzorgers de haven en het strandje betreden. 
 Een ieder die zich op de jachthaven bevindt, is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen. 
 De toegangspas mag alleen voor gezinsleden van de pashouder gebruikt worden. 
 De toegangspas biedt toegang tussen 09.00 uur en 21.00 uur. 
 Toegang tot de steigers en het ‘jollenveld’ is niet toegestaan (het jollenveld is het grasveld waar de kleine zeilboten en catamarans liggen). 
 Het ten gehore brengen van muziek of van gesproken woord met een grote geluidssterkte is verboden. 
 Het is niet toegestaan aanstoot te geven door gebaar, houding of kleding. 
 Op het haventerrein mogen geen open vuren worden aangelegd, voor barbecueën dient eerst contact te worden opgenomen met de 

havenmeester. 
 Honden dienen op het haventerrein te zijn aangelijnd. Uitlaten dient te geschieden buiten het haventerrein. 
 De maximum snelheid van motorvoertuigen op het haventerrein bedraagt 10 km/u. 
 Fietsen worden alleen op de daarvoor aangewezen plekken gestald. 
 Bij alle gedragingen waardoor schade wordt veroorzaakt en die de veroorzaker kunnen worden aangerekend, wordt de schade hersteld op kosten 

van de veroorzaker. Eventuele boetes voor milieuverontreiniging worden verhaald op de veroorzaker van de verontreiniging. 
 Zwemmen is alleen toegestaan binnen het met gele ballen afgeschermde deel. In de havenkom mag verder niet worden gezwommen!! 
 Kinderen mogen alleen onder toezicht van hun ouders/verzorgers het water in gaan. 
 Het is niet toegestaan om boten via de trailerhelling of via het strand te water te laten. 
 In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij georganiseerde evenementen, heeft het bestuur de vrijheid om af te wijken van het hierboven 

gestelde. 

Door ondertekening verklaart aanvrager bekend te zijn met de regels die verbonden zijn met ‘Vrienden van de Kop 
van de Knar’ en zich hier aan te houden.  
Het bestuur van W.V. Flevo behoudt zich het recht voor de pas te blokkeren, indien gebruikers zich niet aan de 
regels houden. 
 

 
Dit inschrijfformulier invullen, ondertekenen en per post of e-mail versturen naar: 
 WV Flevo 
 t.a.v. Vriend Kop v/d Knar 
 Postbus 333  
 3840 AH Harderwijk Email : info@wvflevo.nl 
 

 
 
 
Handtekening: Plaats:   Datum: 
 
 


