
 
 

STALLINGVOORWAARDEN VOOR WINTERSTALLING 2022-2023 

 
 
 

1. Start winterberging 10 oktober 2022, laatste kraan dag winterberging 30 november 2022. 
2. Na afspraak van datum en tijd dient u uw schip zelf aan te varen bij de kraan. Mocht u hiertoe niet in staat zijn 

dan is het aan te bevelen na afspraak van een datum uw schip in de buurt van de kraan af te meren. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om uw box leeg achter te laten d.w.z. landvasten en fenders in uw boot te bewaren voor het 
nieuwe seizoen. 

3. Schip te water vanaf medio maart 2023 (indien uitvoerbaar) na het maken van een afspraak met het 
havenkantoor. 

4. Positie hijsbanden dient door de eigenaar te worden aangegeven de jachthaven aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor schades welke tijdens het hijsen ontstaan. 

5. Indien het onderwaterschip naar de mening van de havenmeester sterke aangroei heeft zal 
 € 9,-- per lengte meter schip extra in rekening worden gebracht. Bij extreme vervuiling wordt ook uurloon in 
rekening gebracht. 

6. Voor schepen die voor 10 oktober 2022 en na 30 april 2023 (nog) in de stalling staan worden de volgende 
tarieven gehanteerd: 
schepen in de loods € 0,22 per m² schip per dag, schepen op de wal € 0,16 per m² schip per dag. 

7. Toegang winterstallingloods d.m.v. sleutel te verkrijgen op het havenkantoor tegen borg van  
 € 34,--. 

8. Overnachten in de loods is niet toegestaan. 
9. Verplichte naleving verstrekte lak- en schuurschema, overtredingen onmiddellijk melden op het havenkantoor. 
10. Het kaal halen van het onderwaterschip is verboden in de loods. Deze werkzaamheden dienen op 

de wal te gebeuren in overleg met de havenmeester. 
11. Roken, open vuur, lassen, slijpen, spuiten of andere brandgevaarlijke werkzaamheden in de loods zijn ten 

strengste verboden. 
12. Tijdens de stalling in de loods is het i.v.m. brandpreventie niet toegestaan gasflessen, jerrycans of bussen met 

brandstof in welke vorm dan ook aan boord te hebben. Gasflessen, jerrycans of bussen met brandstof dient u 
thuis op te slaan. Accupolen dienen losgemaakt te zijn en de hoofdschakelaar moet zijn uitgeschakeld. 

13. Het is verboden elektrische verwarmingen tijdens afwezigheid te laten branden. 
14. Het is verboden verfresten, natte kwasten of verfdoekjes uit te spoelen in de uitstortbak van de loods of de 

sanitaire voorzieningen. 
15. Trappen dienen vastgemaakt te worden aan de binnenzijde van de bok en mogen niet uitsteken 

over de voorbalk van de bok. Indien u twijfelt, vraag het dan aan de havenmeester. Schade aan 
foutief vastgemaakte trappen is voor rekening eigenaar. 

16. Om stofoverlast en fijnstof tot een minimum te beperken is het verplicht schuurmachines van laag geluidsniveau 
te gebruiken met elektrische stofafzuiging. Deze machines zijn te huur in onze watersportwinkel. 

17. Schade ontstaan door uitstekende masten is voor rekening eigenaar. 
18. Afdekken werkvloer verplicht bij schilder- en schuurwerkzaamheden. Alle losse spullen rondom en 

onder de boot dienen aan het einde van de werkdag te worden opgeruimd, geen losse spullen 
onder de boot laten staan en de werkvloer schoon achter te laten. Aan het einde van de werkdag 
dient u de stekker uit het stopcontact te halen en snoeren op te rollen. 

19. Boten worden pas te water gelaten nadat de havenmeester heeft geconstateerd dat de werkvloer schoon en 
opgeruimd is. 

20. Las- of slijpwerkzaamheden op de wal zijn alleen toegestaan na overleg met de havenmeester ter 
voorkoming van claims over vliegroest of slijpresten. 

21. Oude accu’s in donkergrijze accubak, deze staat in de loods. 
22. Oud metaal in container naast grote schuifdeur. 
23. Grof afval (houtdelen, panelen, balken, kussens ed.) mogen niet in de vuilcontainers worden gedeponeerd, dit 

grof afval dient u mee naar huis te nemen en zelf aan te bieden bij het vuiloverlaadstation in uw gemeente. De 
vuilcontainers op de jachthaven zijn uitsluitend bedoeld voor scheepsvuil. 

24. Trailers die niet voor winterstalling worden gebruikt dienen uiterlijk 10 oktober 2022 weggehaald te worden.  
Aan eigenaars van niet weggehaalde trailers zal € 200,-- in rekening worden gebracht. 

25. Diefstal preventie-advies: 
Demonteer op de dag dat uw schip in de winterstalling is gegaan uw buitenboordmotor en berg hem thuis 
danwel in onze jachtwerf veilig op. 

26. Werkzaamheden in verband met zinken van uw schip of andere calamiteiten zijn voor rekening en risico van de 
eigenaar. 

27. Winterstallingperiode gasten in het water loopt van 1 oktober 2022 tot uiterlijk 1 april 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 

op al onze offertes, overeenkomsten, diensten en prestaties zijn uitsluitend van toepassing de laatste versie van onze algemene voorwaarden 
en ons havenreglement.  


