Geachte havenklant,
Het lijkt nog ver weg, maar wij zijn begonnen met de voorbereidingen voor de
winterstalling. Door de toename van de havenbezetting in de zomer is ook de vraag voor
winterplekken toegenomen.
Ondanks Corona en de maatregelen die er geweest zijn, hebben we een mooi
zomerseizoen (gehad) met veel wisselend mooi weer, voor elk wat wils.
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
Midden en Kleine loods
Stapelboten op/afstapelen
Buiten op de parkeerplaats
Nieuwe loods en grote loods

Uit het water 2021
Week 41
Week 41 - 42
Week 42
Week 43
Week 44 en 45

In het water 2022
Week 14
Week 13
Week 13
Week 12
Week 11

Het genoemde schema is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden en eventuele
aanscherpingen van de regels rondom Corona.
Klanten van Jachthaven Uitgeest, die ook een zomer ligplaats hebben, krijgen voorrang
op een winterplek, 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(14,55 per m2 bootmaat):
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, wilt u zelf op een andere plek liggen neem dan per
mail contact op met de receptie om één en ander af te spreken.
Winterstalling op onze parkeerplaats (29,95 per m2 bootmaat):
De boot wordt in het genoemde weeknummer geplaatst op de parkeerplaats.
Winterstalling in één van onze loodsen (50,50 per m2 bootmaat):
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.
Winterstalling in de stapel (40,50 per m2 bootmaat)
Sinds vorig jaar is er 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 het
“stapelen” wordt de kap neergelegd en er een dun zeil over de boot getrokken.
Voor wat betreft eventueel onderhoud aan uw boot het volgende:1 week voor dat er
gestapeld wordt, 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 1 week staan,
waardoor er ook weer onderhoud mogelijk is.
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
• Wij nemen geen contact met u op, op het moment dat wij de boot gaan hijsen. Het
genoemde weeknummer is van toepassing, dag en tijdstip wordt zonder overleg door
ons nader bepaald. U hoeft hier niet bij aanwezig te zijn;
• 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;
• U dient zelf uw mast te strijken, of met ons een afspraak te maken voor het hijsen van
uw mast (deze afspraken zijn in het weekend);
• Wanneer uw boot niet gereed ligt voor winterstalling, vervalt de offerte;
• Zomerstalling in de loods loopt tot 15 september, dit betekent dat uw boot vóór die
tijd uit de loods gehaald moet zijn, boten die bij ons in de winterstalling staan, zullen
wij vanaf die datum verplaatsen;
• Zomerklanten in het water die geen winterstalling hebben moeten hun boot uiterlijk
15 oktober weggehaald hebben, mochten wij daarna de boot nog aantreffen dan
betaald u verlengde zomerstalling met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.
Werkzaamheden aan uw boot
U vindt op onze website 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 4 oktober nog geen bevestiging van uw aanvraag “winterwerkzaamheden”
ontvangen, dan verzoeken wij u om nogmaals contact met ons op te nemen.
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
werkzaamheden.
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..
072-5113021 https://www.bootschappen.nl/
Gratis hijsdagen:
Op 8 en 9 oktober hebben wij twee gratis hijsdagen. Deze dagen zijn bedoeld voor
zomerklanten die GEEN winterstalling hebben.
Op deze dagen wordt uw boot (met een maximum van 7 meter) gratis op de, reeds
ingestelde, 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.
Buiten deze dagen om, kunt u een afspraak maken voor het uit het water halen van uw
boot. Hier zijn wél kosten aan verbonden, deze kosten zijn 37,80. De te maken afspraken
kunnen alleen aan het einde van een weekwerkdag tussen 16:00 en 17:00 uur. Ook dan
is afspuiten niet mogelijk.
LET OP, DIT IS NIET VAN TOEPASSING VOOR WINTERSTALLINGSGASTEN.
Mocht u vragen hebben, dan verzoeken wij u deze via de mail te stellen naar
info@jachthavenuitgeest.nl. Telefonische informatie wordt niet verstrekt. De
havenmeester van dienst loopt op het terrein rond en neemt niet rechtstreeks de
telefoon op.
Met vriendelijke groeten,
Team Jachthaven Uitgeest

