
 
 
 
Geachte schipper, 
Welkom op de ligplaats van de Stichting Historische Schepen Arnhem (SHSA). 
Deze plek is aangesloten bij de Schepencarrousel en in beheer bij de SHSA. 
Hieronder informatie over de tarieven en ligtermijnen.  
Op de volgende pagina wat dagelijkse huishoudelijke regels, lees deze voor u aanmeert. 
 
Korter dan 1 week aanmeren:  

• Meld u aan bij de havenmeester: 026 3775510 

• En via mail bij de SHSA (info@shsa.nl). Geef in de mail aan welke dagen u wilt 

aanmeren, uw naam en telefoonnummer en van het schip de naam, lengte en breedte. 

• Het liggeld is 15 cent per m2 per dag indien u niet aangesloten bent bij de Schepencarrousel. 

Schepencarrousel schepen betalen 15 cent per m2 (voor 1 week). 

• Voor 5 euro per dag kunt u gebruik maken van elektra (220volt). U vind de elektrakast aan de 

loopbrug van het pontje. 

• Vóór vertrek het liggeld en de elektrakosten graag overmaken op het rekeningnummer 

van de Stichting (zie onderaan). 

 
Langer dan 1 week aanmeren: 

• u dient zich aan te sluiten bij de Schepencarrousel: zie www.Schepencarrousel.nl  

• meld u aan bij de havenmeester: 026 3775510 

• meld u aan via de website van de Schepencarrousel. Geef hier aan welke dagen u wilt 

aanmeren, uw naam en telefoonnummer en van het schip de naam, lengte en breedte. 

• het liggeld is 15 cent per m2 per week, weken worden afgerond naar boven. 

• voor 30 cent per KWH kunt u gebruik maken van elektra (220volt). U vindt de elektrakast aan de 

loopbrug van het pontje. 

• vóór vertrek het liggeld en de elektrakosten graag overmaken op het rekeningnummer van de 

Stichting (zie onderaan). 

• de maximale termijn om aaneengesloten aan te meren is 3 maanden. De maximale ligduur is 180 

dagen per jaar. Om er zeker van te zijn dat er plek is graag ruim van tevoren contact opnemen met 

de SHSA! Zie ook het ligschema op de website. 

Wij wensen u een prettig verblijf! 

Stichting Historische Schepen Arnhem. 
Rek.nr NL.40.INGB.00.05.29.98.65 t.n.v. Stichting Historische Schepen te Arnhem. 
Vermeld svp ook de naam van het schip. 
Heeft u nog vragen? Bel 06-18553663 of mail naar info@shsa.nl 
Zie ook de site: www.shsa.nl hier staat ook het ligschema 

http://www.schepencarrousel.nl/
http://www.shsa.nl/


Huishoudelijke regels voor het aanmeren van schepen op de ligplaats voor historische schepen aan 
de Rijnkade in Arnhem: 
 

1. De SHSA heeft het laatste woord over welk schip op welke plek ligt. In overleg met de 
kadebeheerder van de SHSA kan de schipper een andere ligplaats aanvragen. 
 

2. Er dient in principe altijd iemand aan boord te zijn of in ieder geval iemand beschikbaar te 
zijn om het schip op korte termijn te verleggen. 
 

3. Er mogen geen roeibootjes langszij gelegd worden, aangezien andere schepen dan niet meer 
kunnen aanmeren. 
 

4. Er mogen geen zware onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden op de ligplaats, zoals 
lassen en slijpen. Lichte verfwerkzaamheden mogen wel. 
 

5. Elk schip dient een eigen elektrameter aan boord te hebben en daarmee zelf het verbruik bij 
te houden. 
 

6. Stekkers en andere stroomaansluitingen die aan de kast van de SHSA aangesloten zijn dienen 
waterdicht te zijn om stroomuitval en kortsluiting te voorkomen. 
 

7. Liggen aan de kade is voor eigen risico. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op 
schadevergoedingen voor schade aan schepen die op de ligplaats is ontstaan. 
 

8. Bij overtreding van het ligtermijn kan het dagtarief voor schepen die niet bij de 
Schepencarrousel zijn aangesloten in rekening gebracht worden, voor het aantal 
overschreden dagen.  
 

 


