
Informatie met betrekking tot de aankomende winterstalling: 

 

U heeft bij ons zomerstalling voor uw boot, in het water of in één van onze loodsen en 

GEEN winterstalling bij ons. 

Onderstaand treft u informatie aan over de aankomende winterperiode en onze eventuele 

stallingsmogelijkheden. 

 

Onze offertes voor winterstalling worden binnenkort via de mail verzonden. Wilt u 

winterstalling bij ons, dan verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk te reageren, om 

verzekerd te zijn van een stallingsplek. Naar winterstalling in de loodsen is veel vraag.  

 

Wilt u winterstalling, maar heeft u niets gereserveerd stuur dan een mail naar 

info@jachthavenuitgeest.nl, dan ontvangt u indien mogelijk 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. 

Boten die in het water liggen en GEEN winterstalling hebben moeten voor 15 oktober uit 

de haven gehaald zijn, mochten wij daarna de boot nog aantreffen dan betaald u 

verlengde zomerstalling met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober. 

 

LET OP, uw wordt hier niet nader over geïnformeerd. 

 

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. 

 

 

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. 

 

Winterstalling op onze parkeerplaats (29,95 per m2 bootmaat) : 

De boot gaat op een door ons aangegeven datum (daarvan bent u van te voren op de 

hoogte gebracht) getransporteerd worden naar onze grote parkeerplaats. Deze 

parkeerplaats is tijdens de winterberging afgesloten en bewaakt met camera’s. 

 

 

 



Winterstalling in één van onze loodsen op het terrein (50,50 per m2 bootmaat): 

De boot gaat op een door ons aangegeven datum (daarvan bent u van te voren op de 

hoogte gebracht) getransporteerd worden naar één van onze loodsen. Afhankelijk van 

grootte, wel of geen onderhoud, wordt door ons bepaald waar de boot gestald wordt. 

Als onze loodsen zijn gedurende openingstijden van de jachthaven (behalve tussen Kerst 

en Oud- en Nieuw) toegankelijk voor eventueel onderhoud. 

In de loodsen staan de boten allemaal op bokken, of op uw eigen trailer (indien dit is 

aangegeven en mogelijk is). 

 

Winterstalling in de stapel (40,50 per m2 bootmaat): 

Tevens bestaat 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. 

 

LET OP: GEZIEN DE GROTE VRAAG NAAR WINTERSTALLING KUNNEN WIJ U DE 

GENOEMDE PLEKKEN NIET GARANDEREN. 

 

Voor alle genoemde opties geldt een minimum tarief van 195,00. 

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 

 

Graag horen wij van u of u wel of niet gebruik wilt maken van onze winterstalling en voor 

welke variant u kiest per ommegaande mail. 

U ontvangt, voorafgaand aan de stalling, nog een officiële offerte die u eerst moet 

goedkeuren voordat de winterstalling formeel is. 

 

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 

 


