Vernieuwde internetsite:
Met trots willen wij u laten weten dat onze website van Jachthaven Uitgeest,
www.jachthavenuitgeest.nl vernieuwd is.
Op onze website vindt u allerlei informatie over onze Jachthaven.
Loop eens door alle pagina’s heen en lees wat er allemaal mogelijk is op Jachthaven
Uitgeest.
Nieuw op de website is de pagina “Formulieren en documenten”, op deze pagina vindt u
alle informatieformulieren en aanvraagformulieren.
Het aanvraagformulier “winterwerkzaamheden” staat daar ook.
Op dit formulier kunt u aangeven welke werkzaamheden u gedaan wilt laten hebben. Wij
zorgen vervolgens dat u van ons, of één van onze samenwerkende bedrijven, vooraf een
offerte ontvangt voor deze werkzaamheden.
Heeft u 5 oktober nog geen bevestiging van uw aanvraag “winterwerkzaamheden”
ontvangen, dan verzoeken wij u om nogmaals contact met ons op te nemen.
Aanvullende informatie met betrekking tot de aankomende winterstalling:
Onze offertes voor winterstalling zijn afgelopen dinsdag via de mail verzonden. Mocht u
nog niet gereageerd hebben, dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk te reageren,
om verzekerd te zijn van een stallingsplek. Zoals eerder gezegd, voor winterstalling in de
loodsen is veel vraag. Wilt u een winterstallingsplek in de loods? Als u niet reageert op
uw offerte kan het zijn dat er straks geen plek meer is. Reageren is belangrijk om van
een plek verzekerd te zijn.
Wilt u winterstalling, maar heeft u niets ontvangen? Kijkt u dan allereerst uw spam box
even na, vindt u daar ook niets, stuur dan een mail naar info@jachthavenuitgeest.nl, dan
ontvangt u alsnog een offerte.
Boten die nu in onze loodsen staan en GEEN winterstalling hebben, moeten vóór 15
september uit de loodsen zijn. Na 15 september worden deze boten door ons op een
andere (buiten) locatie gestald, omdat wij de loods gereed moeten maken voor
winterstalling.
Boten die al binnen staan en winterstalling in de loods hebben, worden door ons naar de
juiste winterstalling locatie verplaatst.
Reacties graag per email.
Wij wensen u een goed weekend.
Team Jachthaven Uitgeest

