
 

 

 

 

 

Geachte havenklant, 

 

Ondanks het prachtige weer wat we hebben, zijn wij al weer druk met de voorbereidende 

werkzaamheden voor de winterstalling. 

 

Graag maken wij u attent op een aantal zaken die van belang zijn voor de winterperiode: 

 

Wij starten in week 41 (10 oktober) met de winterstalling. ALLE informatie met 

betrekking tot de winterstalling kunt u vinden op onze website 

www.jachthavenuitgeest.nl onder het kopje "formulieren". Daar vindt u tevens het 

formulier waarop u werkzaamheden aan uw boot kunt aangeven. 

Wilt u ervoor zorgen dat uw boot voor deze periode gereed is om uit het water te gaan. 

 

Indien u winterstalling bij ons heeft, ontvangt u uiterlijk 1 september de offerte voor 

winterstalling. Graag uw reactie via deze mail op deze offerte. Mutaties, opmerkingen of 

verzoeken worden ná 15 september verwerkt en beantwoord. 

 

Wij verzoeken u om NIET op de offerte te betalen, na uw akkoord, volgt er een factuur. 

 

Indien u geen winterstalling gereserveerd heeft en dit wel wilt, verzoeken wij u ook via 

de website aan te vragen, uw aanvraag geeft geen garantie op winterstalling, maar er 

wordt gekeken wat er mogelijk is. Winterstalling in de loodsen is in principe vol. 

 

Klanten die kiezen voor winterstalling op de kant buiten, krijgen in het voorjaar, bij 

voldoende beschikbare ruimte, kosteloos 1 week de tijd om hun boot in de loods gereed 

te maken voor tewaterlating. Na deze week worden er stallings- en verplaatsingskosten 

gerekend. 

 

Boten die geen winterstalling bij ons hebben en in de zomer een plek in de loods 

gebruiken dienen voor 15 september opgehaald te zijn. Wanneer u niet voor 15 

september vertrokken bent, ontvangt u een aanvullende factuur voor verlengde 

zomerstalling. Voor boten die de zomer in het water liggen geldt een einddatum van 1 

oktober. 

Boten die wel winterstalling bij ons hebben worden door ons van hun plek gehaald en 

naar de stallingslocatie gebracht. 

 

Vanaf 1 oktober zijn de douches beperkt geopend. De spoelruimte voor chemisch toilet 

gaat op slot, maar kan op verzoek geopend worden. De toiletten onder het havenkantoor 

blijven open voor gebruik van klanten van de jachthaven. 

 

Vanaf 1 oktober zijn al onze loodsen geopend van 09:00 tot 17:00 van maandag tot en 

met zaterdag. Op zondag gaan de loodsen op verzoek open vanaf 10:00 tot 17:00 uur, 

dit verzoek dient u voor vrijdagmiddag 16:00 gedaan te hebben. 

 

Internet ten bate van havenklanten wordt, in verband met onderhoud, mogelijk 

afgesloten tot het begin van het nieuwe zomerseizoen 2023. 

 

GASFLESSEN AAN BOORD VERWIJDEREN, DEZE KUNT U MEE NAAR HUIS NEMEN OF VAN 



ONZE OPSLAG FACILITEIT GEBRUIK MAKEN. 

 

Het gebruiken van stroompunten is slechts kortdurend en incidenteel toegestaan. Het is 

niet toegestaan uw boot gedurende winterstalling permanent aan de stroom te hebben. U 

dient uw stroomkabels op te ruimen aan het einde van de dag. 

 

Aan het einde van de winterstalling gaat elke boot, tenzij tijdig anders aangegeven via de 

mail, zonder nadere aankondiging te water. 

 

Zoals uw ongetwijfeld gezien heeft zijn "de witte huisjes" weg. Eind september / begin 

oktober gaat er gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden voor de 

nieuwbouw. 

Tevens zullen er gedurende de winterperiode werkzaamheden aan de steigers en overige 

infrastructuur plaatsvinden. 

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan verzoeken wij u dit via de mail kenbaar te 

maken. 

 

Met vriendelijke groeten. 

Team Jachthaven Uitgeest 

 

 

De HISWA voorwaarden en het havenreglement zijn van toepassing. U vindt deze op 

onze website. 

Met vriendelijke groet. 

Team Jachthaven Uitgeest 

 

 


