Winterstalling informatie 2018 - 2019
Onderstaand enige informatie over de winterstalling 2018 – 2019.
Wij beginnen dit jaar met de winterstalling in week 43, vanaf 22 oktober 2018.
Voor wat betreft de binnen stalling:
De Nieuwe loods is bedoeld als poetsloods. Er mogen in de Nieuwe loods dan ook geen andere
werkzaamheden plaatsvinden dan het poetsen en antifoulen van uw schip.
U kunt (indien mogelijk) de keuze maken tussen de Grote Loods (werkloods) en Nieuwe Loods
(poetsloods). Het aangeven van uw voorkeur geeft geen garantie op plaatsing.
Via de email heeft u een aanbieding winterstalling ontvangen. Deze kunt u goedkeuren / of afkeuren
via de link die in de mail staat. Dus ook als u GEEN gebruik wilt maken van onze winterstalling, dan
vragen wij u de aanbieding af te wijzen.
Indien wij uw goedkeuring niet tijdig retour hebben, kunnen wij u geen plaats garanderen
Planning:
Locatie
Buiten op de wal
Binnen in de loods

Uit het water
week 43 2018
week 44/45 2018

In het water
week 14
2019
week 12/13 2019

Graag vragen wij uw aandacht voor de onderstaande punten om de winterstalling voorspoedig te laten
verlopen.
Wilt u er voor zorgen dat uw schip voor bovengenoemde weeknummers klaar ligt. Hierdoor ontstaat er
geen vertraging in de berging. Wij rekenen op uw medewerking. Indien wij genoodzaakt zijn om extra
werkzaamheden aan uw schip te verrichten omdat uw schip niet gereed ligt, zoals mast strijken,
buitenboordmotor demonteren, aftuigen etc., worden er kosten in rekening gebracht, gebaseerd op
ons uurtarief (€ 61,--).
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze site www.jachthavenuitgeest.nl
Daar vindt u nogmaals de formulieren voor het aanvragen van werkzaamheden.
Uiteraard kunnen er omstandigheden zijn waardoor u niet aan bovengenoemde kunt voldoen. Wij
verzoeken u dan om ruimschoots van tevoren (minimaal twee weken) contact met ons op te nemen.
Mocht u aan het einde van de winterstalling niet gereed zijn om uw boot uit de winterstalling te halen,
dan zal er per keer dat de boot verplaatst moet worden € 82,75 verplaatsingskosten worden berekend,
ongeacht of u dit wel of niet aangegeven heeft.

Onze huisregels:
















Het is absoluut verboden gas- of losse brandstoftanks aan boord te laten gedurende de stalling.
Wij hebben een speciale ruimte om uw tanks op te slaan. Indien u gebruik wilt maken van deze
opslag dan kunt u dat aangeven op het invulblad servicediensten.
Als gevolg van de steeds hogere verscherpte milieueisen kunnen wij het niet toestaan dat er
zonder schriftelijke toestemming van Jachthaven Uitgeest, buiten het poetsen, aan uw boot
gewerkt wordt.
Bij het verlaten van de loods materialen en gereedschappen waaronder stroomhaspels wegruimen
en de vloer schoon achter laten.
Roken in de bootopslag is niet toegestaan
Slijpen, lassen en open vuur is niet toegestaan.
Geen kachels in uw schip neerzetten.
De openingstijden van de binnen en de buitenstallingen zijn maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot
17.00 uur, zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en zondag op verzoek. Dit verzoek moet vóór
vrijdag 16.00 uur gedaan zijn.
Indien derden aan uw boot gaan werken willen wij hier vooraf van op de hoogte worden
gesteld en zullen wij externe bedrijven een bedrag in rekening brengen. Niet van
toepassing voor Blue Peter Watersport, Zeilmakerij de Weers en Jelle Eiling timmerwerken.
In de poetsloods mogen geen andere werkzaamheden uitgevoerd worden dan
onderwaterschipbehandelingen.
Schuren op even dagen en lakken op oneven dagen tot 14 februari 2019. Voor het schuren dient u
een daarvoor geschikte actieve stofzuiger aan uw schuurmachine te gebruiken.
Na 15 februari mogen er tot de tewaterlating helemaal geen schuuractiviteiten meer
plaatsvinden.

Winterstalling tarieven (inclusief BTW)
In het water
€ 11,95
Op de wal
€ 26,50
Binnen vrijstaand
€ 45,95
Minimum tarief
€ 185,-Servicekosten
€
1,85
Verlengde zomer na 1 november
€
6,55
Verplaatsingskosten
€ 82,75

per m² schip
per m² schip
per m² schip
per m² schip
per meter schip/week maximaal twee weken
bij niet gereed zijn van de boot aan het einde van de
Winterstalling

De tarieven voor winterstalling op de wal en binnen zijn inclusief kraanwerkzaamheden, het transport,
de huur van een winterbok en BTW, echter exclusief aftuigen en mast strijken. In de prijs is het
afspuiten van uw onderwaterschip inbegrepen. Indien het onderwaterschip dusdanig aangeslagen is,
zijn wij genoodzaakt hiervoor een extra bedrag in rekening brengen.
Wij bieden u de mogelijkheid gebruik te maken van onze servicediensten. U kunt op de bijlage bij de
aanbieding aangeven of u gebruik wilt maken van deze diensten. Mocht u gebruik maken van diensten
van derden dan willen wij u erop wijzen dat externe bedrijven ons een vergoeding dienen te betalen
voor gebruikmaking van onze faciliteiten.
De diensten van Blue Peter Watersport, Jelle Eiling en Zeilmakerij de Weers vallen buiten deze
regeling.
Mocht u, naar aanleiding van deze brief, nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact
met ons opnemen (bij voorkeur tussen 16.00 uur en 17.00 uur).
0251-31231

Onze servicediensten
Op ons invulformulier https://jachthavenuitgeest.nl/winterwerkzaamheden/ kunt u aangeven van
welke servicediensten u van ons gebruik wilt maken. Dit formulier kunt u invullen het wordt
automatisch naar ons gestuurd.
Elke aanvraag voor servicediensten wordt door ons bevestigd.
Wanneer u vóór 1 november 2018 geen bevestiging of prijsopgave heeft onvangen, dan verzoeken wij
u vriendelijk om zelf nog even contact met ons op te nemen.
1) Mast strijken en/of zetten
Met behulp van havenmeester. U verzorgt de voorbereiding: zelf zeilen, buiskap en achtertent afhalen.
Vallen aan mast binden verstaging lossen en stekkers, giek en naderhand eventueel stagen, zalingen,
antennes, toplicht en windex demonteren. U vaart zelf de boot onder de kraan en strijkt met behulp
van de havenmeester de mast. De havenmeester bedient de kraan. Hiervoor maakt u zelf een afspraak
met de havenmeester en wordt € 32,50 per keer in rekening gebracht. Alleen voor boten die binnen
gestald staan bieden wij een plek in één van de mastenrekken, op basis van beschikbare ruimte.
Een afspraak voor het strijken of zetten van uw mast kan gemaakt worden via de receptie van het
havenkantoor en zal in principe op een zaterdag of zondag zijn, gedurende de bergingsperiode.
2) Motoronderhoud
Voor het onderhoud aan uw binnenboord en buitenboordmotor treft u op onze site een link naar Blue
Peter Watersport. Denkt u eraan ook een afspraak te maken voor het winterklaar maken van uw
waterleidingsysteem en, eventueel, het weer in bedrijf stellen van uw motor in het voorjaar. Tevens
bieden zij u de mogelijkheid uw vuilwatertank te laten reinigen.
U dient zelf met Blue Peter afspraken te maken omtrent uw motoronderhoud. Wel is het
belangrijk dat wij op de hoogte zijn van motoronderhoud wat u wilt uitvoeren, zodat wij met stalling
rekening kunnen houden met de locatie en de boot kunnen markeren als “boot waar onderhoud aan
uitgevoerd moet worden”.
3) Onderwaterschipbehandeling
Het schuren van uw onderwaterschip en het aanbrengen van een nieuwe laag antifouling. Kosten op
nacalculatie. Vraag
4) Overige werkzaamheden en reparaties
Overige werkzaamheden en reparaties kunt u ook op het servicediensten formulier aangeven. Graag
daarbij een korte omschrijving van de werkzaamheden. Deze opgave moet gelijktijdig met het
stallingformulier teruggestuurd worden in verband met de plaatsing van uw boot en planning van de
werkzaamheden. Wanneer uw formulier niet tegelijkertijd terug is, kunnen wij u niet garanderen dat
de werkzaamheden tijdig uitgevoerd worden. Dit kan mogelijk leiden tot extra kosten in verband met
verplaatsing(en).
5) Opslag gas- of brandstoftanks
Dit gebeurd in een daarvoor speciaal bestemde gascontainer. De tank wordt door uzelf voorzien van
naam en klantnummer. Het inleveren en ophalen van de tanks voor de opslag kan dagelijks in overleg
met de havenmeester. Tanks die op 1 mei 2019 nog niet opgehaald zijn zullen worden afgevoerd. De
kosten van deze opslag zijn € 10,00 per tank.

Servicediensten kunnen door elk van de bij ons aangesloten bedrijven worden uitgevoerd. U krijgt van
te voren een offerte van het desbetreffende bedrijf en wordt op de hoogte gebracht wanneer de
werkzaamheden uitgevoerd worden of wanneer uw boot gereed is.
Mochten er onverhoopt tijdens de werkzaamheden extra zaken naar boven komen, dan nemen wij
uiteraard contact met u op.

