Geachte havenklant,
Na alle tropische warme dagen die we hebben gehad en de mooie dagen die we nog
hebben, is het bijna niet voor te stellen, maar wij zijn al druk bezig met de
voorbereidingen voor de winterstalling.
Ondanks, of wellicht door Corona, hebben wij een drukke zomer met een mooie toename
van nieuwe jachthaven klanten. We zijn blij dat watersport weer in de lift zit.
Winterstalling
Graag willen wij u alvast attent maken op wat zaken met betrekking tot de winterstalling.
Dit jaar starten wij eerder met onze werkzaamheden. We starten in week 41.
Planning:
Locatie
Stapelboten hijsen
Stapelboten op/afstapelen
Midden en Kleine loods
Buiten op de parkeerplaats
Nieuwe loods en grote loods

Uit het water 2020
Week 41
Week 42
Week 42
Week 43
Week 44 en 45

In het water 2021
Week 14
Week 13
Week 13
Week 12
Week 11

Het genoemde schema is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden tijdens de
bergingsperiode maar ook van de ontwikkelingen op Covid-19 gebied, wij vragen uw
begrip daarvoor.
Door toename van klanten betekent dit zeer waarschijnlijk dat de vraag naar
winterstalling binnen groter is dan het aanbod.
Klanten van Jachthaven Uitgeest, die ook een zomer ligplaats hebben, krijgen voorrang,
maar er blijft gelden “vol = vol” en “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
Voor winterstalling hebben wij diverse mogelijkheden:
Winterstalling in het water:
De boot blijft in het water liggen. Het kan zijn dat de boot gedurende “winterstalling in
het water”, op een andere ligplaats komt te liggen dan waar u nu ligt, dit om redenen
van veiligheid en beheersbaarheid.
Winterstalling op onze parkeerplaats:
De boot wordt in het genoemde weeknummer geplaatst op de parkeerplaats.
Winterstalling in één van onze loodsen:
De boot wordt in het genoemde weeknummer geplaatst in één van onze loodsen.
Afhankelijk van grootte, wel of geen onderhoud, wordt door ons bepaald waar de boot
gestald wordt. De op uw offerte genoemde locatie geeft geen garantie.
Tevens bestaat sinds dit jaar de mogelijkheid dat uw boot in een stapelbok gestald
wordt. Deze variant is voordeliger dan losse stalling maar is wel afhankelijk van type
boot en maatvoering.
De voorwaarde voor stallen “in de stapel” is dat u niet bij uw boot kunt komen en dat er,
tijdens de stalling, geen onderhoud aan de boot kan plaatsvinden. Het betreft sec het
stallen van uw boot. U boot staat “in de stapel” optimaal veilig gestald.
Voor wat betreft eventueel onderhoud aan uw boot, een week voor dat er gestapeld
wordt de boot binnen op de kant gezet en kunt u onderhoud (laten) plegen. Ook blijft de

boot, ná het te water laten van de overige boten, nog een week staan, waardoor er ook
weer onderhoud mogelijk is.

De prijzen zijn als volgt:
Winterstalling in het water: 14,45 per m2 (bootmaat)
Winterstalling op de parkeerplaats: 29,70 per m2 (bootmaat)
Winterstalling in de loods “in de stapel”: 40,00 per m2 (bootmaat)
Winterstalling in de loods “vrijstaand”: 50,05 per m2 (bootmaat).
Voor alle genoemde opties geldt een minimum tarief van 195,00.
Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
U ontvangt eind augustus uw offerte winterstalling waarop u kunt reageren.
Enkele aandachtspunten
• Wanneer uw boot bij ons in de winterstalling gaat en wij gaan starten met het uithalen
van de boten, is het noodzakelijk dat de boot van het slot af is, of dat wij de sleutel op
het havenkantoor hebben. U kunt deze, tijdens werkdagen, inleveren op het
havenkantoor;
• Wanneer uw boot niet gereed ligt voor winterstalling, vervalt de offerte;
• Zomerklanten die geen winterstalling hebben moeten hun boot uiterlijk 15 oktober
weggehaald hebben.
Gratis hijsdagen
Op 2 en 3 oktober hebben wij twee gratis hijsdagen, deze zijn bedoeld voor
zomerklanten die GEEN winterstalling hebben.
Op deze dagen wordt uw boot gratis op de trailer gestald. LET OP, de boot wordt niet
schoongespoten en er is op de jachthaven geen mogelijkheid om dit zelf te doen. U
neemt uw boot dus “niet schoon” mee naar huis.
Voor deze hijsdagen geldt dat er geen afspraak gemaakt kan worden, maar dat er
gehesen wordt op basis van aankomst bij de kraan.
Voor elke boot die buiten deze twee dagen gehesen wordt, ontvangt u een factuur.
LET OP, DIT IS NIET VAN TOEPASSING VOOR WINTERSTALLINGSGASTEN.
Werkzaamheden aan uw boot
Op dit moment zijn wij druk bezig onze website te vernieuwen.
Wanneer de website gereed is kunt u daar ook aangeven of u werkzaamheden wilt laten
verrichten aan uw boot. Wij hebben een aantal gespecialiseerde bedrijven bij ons op het
terrein zitten en werken samen met externe bedrijven:
Noordwest Scheepsservice (op terrein Jachthaven Uitgeest):
Gespecialiseerd in binnenboord motoren en erkend Vetus dealer. U kunt bij hem terecht
voor een kleine- of grote servicebeurt of winterklaar maken van uw boot.

06-11043166 https://www.noordwest-scheepsservice.nl/
Fijn Timmerwerk Jelle Eiling (op terrein Jachthaven Uitgeest):
Voor restauratie, onderhoud en timmerwerk aan uw houten of polyester boot.
Jelle geeft ook graag advies over het lakken van uw boot of andere hout.

06-45119830 http://www.fijntimmerwerkeiling.nl/
Zeilmakerij de Weers (op terrein Jachthaven Uitgeest):

Al 35 jaar lang maakt de Weers Sails zeilen en repareert zeilen.
Bert geeft graag advies over uw zeilen of over uw sprayhood.

06-13267288 http://www.deweerszeilen.nl/
BooTschappen Watersport (Alkmaar):
Net als vorig jaar gaat BooTschappen het onderhoud aan buitenboordmotoren verrichten.
Op onze website treft u straks het formulier aan met zijn services en prijzen.
BooTschappen heeft de grootste online watersportwinkel. U vindt daar alle producten
voor uw boot. Wanneer u online besteld kunt u aangeven dat u de bestelling wilt laten
afleveren bij Jachthaven Uitgeest. U ontvangt van BooTschappen een bevestigingsmail
met de datum waarop de producten bij ons zijn. Bij uw bestelling kunt u gebruik maken
van een kortingscode winter-uitgeest, dan ontvangt u een korting op uw bestelling
(korting is afhankelijk van het product wat u besteld.

072-5113021 https://www.bootschappen.nl/

