
 
 

 

 

 

Onze huisregels winterstalling: 

 
 

❑ Het is absoluut verboden gas- of losse brandstoftanks aan boord te laten gedurende de stalling. 

Wij hebben een speciale ruimte om uw tanks op te slaan. Indien u gebruik wilt maken van deze 

opslag dan kunt u dat aangeven op het invulblad winterwerkzaamheden. 

 

❑ Als gevolg van de steeds hogere verscherpte milieueisen kunnen wij het niet toestaan dat er 

zonder schriftelijke toestemming van Jachthaven Uitgeest, buiten het poetsen, aan de boot 

gewerkt wordt.  

 

❑ Bij het verlaten van de loods materialen en gereedschappen waaronder stroomhaspels wegruimen 

en de vloer schoon achter laten. 

 

❑ Roken in de bootopslag is niet toegestaan. 

 

❑ Slijpen, lassen en open vuur is niet toegestaan. 

 

❑ Geen kachels in uw boot neerzetten. 

 

❑ De openingstijden van de binnen en de buitenstallingen zijn maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 

17.00 uur, zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en zondag op verzoek. Dit verzoek moet vóór 

vrijdag 16.00 uur gedaan zijn. Onze wintersluiting is van 25 december 2022 tot 2 januari 2023. 
 

❑ Indien derden aan de boot gaan werken willen wij hier vooraf van op de hoogte worden 

gesteld en zullen wij een bedrag van € 100,00 per opdracht in rekening brengen. Dit is 

niet van toepassing voor de aan ons gelieerde bedrijven BooTschappen, Noordwest scheepsservice, 

Jelle Eiling en Zeilmakerij de Weers. 
 

❑ In de poetsloods (Nieuwe Loods) mogen geen andere werkzaamheden uitgevoerd worden dan 

poetsen en onderwaterschipbehandelingen. 
 

❑ Aan boten in de stapel mag niet gewerkt worden behoudens voor en na de stapelvorming. 
 

❑ Schuren op even dagen en lakken op oneven dagen tot 13 februari 2023. Voor het schuren dient u  

een daarvoor geschikte actieve stofzuiger aan de schuurmachine te gebruiken. 
 

❑ Na 13 februari mogen er tot de aanvang van de tewaterlating (15 maart) helemaal geen 

schuuractiviteiten meer plaatsvinden, ook niet het licht opschuren met de hand. 
 

❑ Zonder tijdige melding wordt uw boot in de genoemde weeknummers te water gelaten. Indien u 

meldt dat uw boot moet blijven staan zijn er ten allen tijde verplaatsingskosten (€ 92,26) van 

toepassing.  

 

 

❑ Alle in het verleden gemaakte afspraken zijn vervallen. Indien gewenst moeten nieuwe separate 

afspraken per mail gemaakt en bevestigd worden. 

 

De HISWA voorwaarden lig- en bergplaatsen en ons havenreglement zijn van toepassing. 

 


