
 

Veel nuttige info over en rond onze jachthaven vindt u op  : 

www.jachthavenhasselt.be 

www.visithasselt.be 

www.quartierbleu.be 

HYAC HAVENGIDS 2023 

Onze gegevens :  
Jachthaven Hyac vzw, Kempische Kaai 2, 3500 Hasselt 
ondernemingsnummer : BE 0438 306 079 
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt 
 
Havenmeester : 
Danny Van Woensel , mobiel :  + (32) 475 38 90 57, VHF 72,  mail : hyachavenmeester@skynet.be 
Bij vervanging hangen de gegevens van de havenmeester op de deur van het havenkantoor en /of op 
het infobord aan de ingang. 
 
Havenreglement :  
in onze haven is het HYAC havenreglement van toepassing, dit is te raadplegen op onze website en in 
het infobord aan de ingang. 
 
Drinkbaar water : 
-aan de 12 blauwe electrakasten is een watertappunt voorzien dat u met de daarop aangebrachte QR 
code ( I-marina) kan gebruiken. U geeft op hoeveel liter u wenst te tanken en dit wordt via uw 
bankapp rechtstreeks afgerekend. 
- op het einde van de passantensteiger staat ook een muntautomaat waar u met stukken van 1 euro 
water kan tanken. 
 
Afval: 
Neem het afval van uw boot best mee naar huis en voer het daar gesorteerd af. Huishoudelijk 
restafval  en pmd kan in de gepaste zakken van Limburg.net worden afgevoerd. Deze zakken kunnen 
maandagavond worden buiten gezet, boven aan de Kempische Kaai (bvb aan de Deutsche bank). 
Zakken kunnen per stuk worden aangekocht bij de havenmeester. Ons milieustation is voorzien van 
een vuilwater- en bilgepomp. Gebruik ervan is af te spreken met de havenmeester. 
 

http://www.jachthavenhasselt.be/
http://www.visithasselt.be/
http://www.quartierbleu.be/


WIFI :  
Op ons WIFI netwerk ‘HYAC’ kan u inloggen met wachtwoord XXXXX 
 
Sanitair: 
Douche (50 cent) en toilet zijn voorlopig nog beschikbaar op het ponton aan de voorlopige uitgang 
totdat ons nieuwe clubgebouw, hopelijk tegen het vaarseizoen 2023, in gebruik kan worden 
genomen. 
 
Enkele aandachtspunten : 
*elektriciteit 
-uw steigerstopcontact is gezekerd op 10A (speedboten) en 16A ( jachten).  
-zorg ervoor dat uw eigen elektrische installatie goed gezekerd is en voorzien van een 
aardlekschakelaar van 30mA.  
-de walstroomaansluiting is met blauwe CEE watersport 16A stekkers. Best is uw aansluitkabel uit 
één stuk, vermijd koppelstukken. 
-ga van uw steigerstopcontact zo kort mogelijk met uw kabel aan boord, vermijd losliggende kabels 
op de steigers. 
*Veiligheid: 
-de noodladders moeten verplicht steeds vrij en toegankelijk blijven. Het is niet toegestaan fenders, 
bijbootjes of andere zaken eraan te bevestigen. 
-hou te allen tijde de steigers zo vrij mogelijk, de steigers dienen niet als opslagplaats voor zaken die 
u aan boord niet kwijt kunt 
-uit respect voor de andere mensen die over de steigers wandelen belegt u uw landvasten aan boord, 
niet op de steigers (de lus hoort op de steiger, de knoop dus bij u aan boord !).  
-voorzie voldoende brandblussers aan boord en let op de vervaldatum of de keuringsdatum. 
*algemeen: 
-indien u gas aan boord heeft zorg dan voor een deugdelijke, gekeurde installatie. Vervang tijdig (er 
staat een jaartal op elke gasleiding) de soepele leidingen. Wanneer u niet aan boord bent draai dan 
de fles(sen) dicht. Gas is de voornaamste oorzaak van zware ongelukken in jachthavens. 
-commerciële activiteiten zijn niet toegestaan in onze jachthaven, ook niet aan boord van de boten.  
-respecteer de rust van iedereen in de haven; luide muziek, feestjes mogen niet op uw ligplaats!  
- in overleg met de havenmeester is er een mobiele hogedrukreiniger met kanaalwater ter 
beschikking. Gebruik uw eigen steigerstopcontact en spuit dan ook eens even over uw steiger. 
 
Jaarlijkse tewaterlating trailerbare speedboten : 
In overleg met onze havenmeester kan u gebruik maken van de faciliteiten van de bevriende club 
VVW Kuringen. Onze havenmeester zal u vergezellen naar hun trailerhelling , de botenlift (max 3500 
kg) of de kraan ( max 1000kg). Het tarief van 20 Euro/beurt rekent u ook met hem af. Een apart 
lidmaatschap daar is dan niet meer nodig. Uw auto en /of trailer kan daar niet blijven staan. 
 
Code poort loopbrug  :  
XXXXX 
 
Noodnummers : 
-huisartsenpost Thonissenlaan 92/2(kop kanaalkom links van de FNAC) 011 22 66 59 
-hulpdiensten noodnummer 112  
-politie niet dringend 011 93 89 38 
-brandweer 011 24 88 88 Versie 15/04/2023 


