Onze servicediensten
Op ons invulformulier kunt u aangeven van welke servicediensten u 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 4 oktober 2021 geen bevestiging of prijsopgave hebt ontvangen, 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. 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, kost €
35,50 per keer en zal in principe op een zaterdag zijn, gedurende de bergingsperiode.
2) Motoronderhoud
Voor het onderhoud aan uw binnenboord en buitenboordmotor hebben wij afspraken met
gerenommeerde bedrijven. Voor inboard motoren met Noordwest scheepsservice en voor outboard
motoren met Bootschappen. Denk eraan ook een afspraak te maken voor het winterklaar maken van
het waterleidingsysteem en, eventueel, het weer in bedrijf stellen van de motor in het voorjaar.
Wij geven uw verzoeken door aan de betreffende bedrijven . De nadere afspraken worden door
ons en deze bedrijven bevestigd.
3) Onderwaterschipbehandeling
Het schuren van het onderwaterschip en het aanbrengen van een nieuwe laag antifouling. Kosten op
nacalculatie.
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 voor 1 oktober bij ons
binnen zijn in verband met de plaatsing van de boot en planning van de werkzaamheden. Wanneer het
formulier niet op tijd terug is, kunnen wij 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, klantnummer en datum inleveren. Het inleveren en ophalen van de tanks voor de opslag kan
dagelijks in overleg met de havenmeester. Tanks die op 1 mei 2022 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.
LET OP: de uitgevoerde werkzaamheden zijn voor verantwoording van de desbetreffende bedrijven,
waar u dan ook uw informatie zult moeten opvragen.

