
Gebruiksreglement voor nautische dienstverlening en ter beschikking stelling 
van materialen aan derden 
 
 
Artikel 1 - Algemeen 
 
Dit reglement bepaalt de voorwaarden voor het consensueel gebruik van de nautische 
dienstverlening en/of materialen van de Stad Antwerpen, ter beschikking gesteld door de stad 
Antwerpen, zoals voorzien in artikel 3, b) van het retributiereglement voor nautische dienstverlening 
en het ter beschikking stellen van materiaal aan derden. 
 
 
Artikel 2 - Duur 
 
Het reglement is van toepassing voor de dienstjaren 2022 tot en met 2025. 
 
 
Artikel 3 - Definities 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 

- Klant: de persoon, organisatie of vereniging die gebruik maakt van de nautische 
dienstverlening en/of materialen van de stad Antwerpen; 

- Stedelijk havengebied: het gebied dat omschreven wordt in het Politiereglement voor het 
stadshavengebied goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Antwerpen; 

- Dienst Stadshaven: het geheel van stadsdiensten of onderdelen ervan die instaan voor de 
uitvoering, het toezicht en de handhaving van het politiereglement voor het 
stadshavengebied, tenzij anders bepaald in dat reglement of anders wettelijk geregeld. 

 
 
Artikel 4 - Aanvraag en bevestiging 
 
De aanvragen voor nautische dienstverlening en/of materialen van de stad Antwerpen dienen te 
verlopen via het daartoe voorziene aanvraagformulier, terug te vinden op het kanaal van de 
Stadshaven: www.antwerpcityport.be  
 
De aanvraag moet minimum 1 week voor de gewenste uitvoering toekomen bij de dienst 
Stadshaven. 
 
Binnen 48 uur (zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen niet meegerekend voor de berekening van 
de 48 uur) na de aanvraag, zal de dienst Stadshaven de aanvrager een prijsofferte bezorgen, 
opgemaakt volgens artikel 5 van dit gebruiksreglement. 
 
Ter vervollediging van zijn aanvraag dient de aanvrager de prijsofferte binnen de 48 uur via e-mail te 
aanvaarden. Pas na deze aanvaarding van de prijsofferte wordt de aanvraag als definitief beschouwd. 
 
 
Artikel 5 – prijsofferte 
 
De prijsofferte is gebaseerd op de tarieven bepaald in artikel 5 tot en met 7 van het 
retributiereglement. 

http://www.antwerpcityport.be/


 
Doorrekenbare kosten van derden, zoals voorzien in artikel 8 retributiereglement, worden eveneens 
opgenomen in de prijsofferte. 
 
De prijsaanduiding in de offerte laat toepassing van het retributiereglement voor onvoorziene 
meerkosten onverlet. 
 
 
Artikel 6 - Inzage 
 
De klant verklaart inzage en kennis te hebben genomen van zowel het retributiereglement als het 
gebruikersreglement en er zich volledig naar te schikken. 
 
 
Artikel 7 - Toelating nautische dienstverlening / materiaalgebruik 
 
De burgemeester verleent toelating tot het verstrekken van nautische dienstverlening en/of het 
gebruik van materiaal van de stad Antwerpen. 
 
 
Artikel 8 - Weigering van de dienstverlening 
 
De stad behoudt zich het recht voor om bepaalde verzoeken tot nautische dienstverlening of ter 
beschikkingstelling van materialen te kunnen weigeren op basis van de volgende gronden: 
 

- De beoogde activiteit is in strijd met de wet of de openbare veiligheid; 
- De beoogde activiteit is niet mogelijk door ander gelijktijdig gebruik of opdrachten  binnen het 

stadshavengebied of met de eigen prioritaire opdrachten van de Stadshaven; 
- De beoogde activiteit vindt plaats buiten het stedelijk havengebied en is niet of moeilijk 

bereikbaar door de vaartuigen van de Stadshaven; 
- De beoogde activiteit kan door een commerciële partner tijdig of eenvoudig verstrekt worden; 
- De beoogde activiteit is in strijd met de beleidsdoelstellingen van de stad; 
- De beoogde activiteit is in strijd met de A-waarden van de stad op vlak van diversiteit en 

integriteit; 
- De verzoeker bij eerdere dienstverlening of terbeschikkingstelling handelde in strijd met de 

bepalingen van het gebruiksreglement en/of de ter beschikking gestelde goederen niet, niet 
gereinigd of beschadigd terug inleverde; 

- De verzoeker nog openstaande schulden heeft ten aanzien van de stad. 
 
 
Artikel 9 – Aansprakelijkheid jegens derden 
 
§1 Stad Antwerpen is niet aansprakelijk voor de schade die door, tijdens of naar aanleiding van het 
gebruik van de nautische diensten en/of van de materialen van Stadshaven aan de gebruiker of hun 
vaartuig, bemanning of goederen, of aan enige derde of diens vaartuig, bemanning of goederen 
wordt veroorzaakt: 
 

-  door een fout, zelfs een zware fout, van de Stadshaven; en/of  
- door een fout, zelfs een zware of opzettelijke fout van aangestelden of uitvoeringsagenten van 

de Stadshaven; en/of  
- door vertraging, welke ook de oorzaak is, tenzij de vertraging te wijten is aan het opzet of 

zware fout van Stadshaven  



 
Deze exoneraties gelden ook bij regresvorderingen die door een gebruiker tegen de Stad Antwerpen 
ingesteld werden.  De gebruiker of gebruikers van de nautische dienstverlening en/of ter beschikking 
gestelde materialen van Stadshaven zien af van elke vordering tegen de aangestelden van de Stad 
Antwerpen  
 
§2 De gebruiker of gebruikers van de nautische dienstverlening en/of ter beschikking gestelde 
materialen van Stadshaven vrijwaren Stad Antwerpen, zijn aangestelden en uitvoeringsagenten 
tegen alle vorderingen van derden tot vergoeding van schade veroorzaakt door, tijdens of naar 
aanleiding van het gebruik van de nautische dienstverlening en/of ter beschikking gestelde 
materialen van Stadshaven, tenzij in geval van een opzettelijke fout van Stadshaven. Deze 
vrijwaringsplicht geldt ook voor door derden tegen de Stad Antwerpen ingestelde regresvorderingen. 
 
§3 Wanneer de klant een feitelijke vereniging is, zal deze een natuurlijke meerderjarige persoon 
aanduiden, die de aanvraag ondertekent en borg staat voor alle verplichtingen van de vereniging. 
 
§4 Indien tezelfdertijd diensten worden verleend of materialen ter beschikking worden gesteld aan 
meer dan één gebruiker, zijn de onderscheiden gebruikers of andere belanghebbenden tegenover de 
Stad Antwerpen hoofdelijk gehouden tot vrijwaring en schadevergoeding.  
 
§5 Deze bepalingen gelden eveneens voor het verlenen van aanvullende dienstverleningen.  
 
§6 Deze bepalingen gelden onverminderd exoneraties voortvloeiend uit overmacht of vreemde 
oorzaak overeenkomstig het algemeen verbintenissenrecht, en onverminderd de toepasselijke 
nationale en internationale regelgeving inzake beperking van aansprakelijkheid. 
 
 
Artikel 10 – Nautische dienstverlening en terbeschikkingstelling materialen 
 
Indien er nautische diensten worden verleend en/of wanneer deze samen met personeelsleden van 
Stadshaven ter beschikking worden gesteld, behoort het gebruik, onderhoud en reiniging van de 
aangewende materialen tot de verantwoordelijkheid van Stadshaven, onverminderd het bepaalde in 
artikel 9. 
 
Indien materialen ter beschikking worden gesteld zonder dat er tevens personeelsleden van de 
Stadshaven ter beschikking worden gesteld, zal er voor de terbeschikkingstelling een formulier 
moeten worden ondertekend waarin de materialen en hun staat worden beschreven. 
In dit geval vinden artikelen 11 en 12 toepassing.  
 
 
Artikel 11 - Reiniging en herstel ter beschikking gestelde materialen 
 
De uitgeleende materialen dienen na gebruik te worden gereinigd en in oorspronkelijke staat te 
worden teruggegeven.  
 
De klant brengt de stad Antwerpen op de hoogte van elke schade of beschadiging aan de ter 
beschikking gestelde materialen. 
 
Indien de materialen niet worden teruggegeven in de oorspronkelijke staat, zullen de reële 
reinigings- en herstelkosten integraal doorgerekend worden aan de klant. 
 
Bij zeer ernstige beschadigingen wordt de vergoeding bepaald overeenkomstig artikel 12. 



 
 
Artikel 12 - Verlies van ter beschikking gestelde materialen 
 
Bij verlies van materiaal moet de klant het materiaal vergoeden. 
 
Bij onherstelbare beschadiging van materiaal of wanneer de herstelkosten de investeringskosten 
zoals bedoeld in het volgende lid evenaren of overstijgen, moet de klant het materiaal vergoeden. 
 
Deze vergoeding dekt de reële investeringskosten van de Stad Antwerpen teneinde het materiaal te 
vervangen door nieuw materiaal van gelijkwaardige kwaliteit. 
 
 
Artikel 13 - Maatregelen van inwendige orde 
 
Wanneer wordt vastgesteld tijdens de dienstverlening of terbeschikkingstelling van materialen dat 
de voorwaarden van dit gebruiksreglement of andere afspraken met de Stadshaven niet worden 
nageleefd, kan de havenmeester stad Antwerpen te allen tijde de dienstverlening beëindigen of de 
ter beschikking gestelde materialen terugvorderen. 
 
Alle bijkomende kosten die deze maatregelen met zich mee brengen, vallen ten laste van de klant. 
 
 
Artikel 14 - Annulatie 
 
Annuleren van een overeengekomen nautische dienstverlening of het ter beschikking stellen van 
materialen moet gebeuren via mail: stadshaven@antwerpen.be  
 
Bij annulatie minder dan 48 uur (zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen niet meegerekend voor 
de berekening van de 48 uur) voor de voorziene datum van uitvoering zal de overeengekomen 
retributie integraal betaald moeten worden. 
 
 
Artikel 15 - Geschillen 
 
In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, 
bevoegd. 

mailto:stadshaven@antwerpen.be

