NIEUWS VAN DE WATERKANT
oktober 2021
Algemeen:
Het zomerseizoen zit er al op. We hebben een seizoen gehad met veel wisselende
weertypes, echt Hollands weer. We hopen dat u allemaal een goed vaarseizoen hebt
gehad. Gelukkig mogen we weer wat meer ondernemen met elkaar, laten we hopen dat
dit zo blijft. Onze receptie is vanaf heden ook weer normaal bezet. Wel willen wij u
vragen om zoveel mogelijk via de mail of telefonisch u vragen te stellen.
Op onze website, www.jachthavenuitgeest.nl vind u alle informatie over de winterstalling
Ook staan daar de aanvraag- of invulformulieren voor het inplannen van eventuele
werkzaamheden. Als u werkzaamheden door ons, of door één van de bij ons aangesloten
bedrijven wilt laten uitvoeren verzoeken we u dit zo compleet mogelijk in te vullen en
aan ons toe te sturen. Zodra alle boten op hun winterplek staan, inventariseren wij de
werkzaamheden en ontvangt u bericht van ons.
Wanneer er werkzaamheden door ons uitgevoerd gaan worden die afwijken van
standaard werk (antifouling of poetsen etc.) ontvangt u vooraf een offerte van ons.
25 jaar “havenmeester”:
We willen het toch even benoemd hebben: Menno Klein is op 1 oktober 25 jaar in dienst
bij Jachthaven Uitgeest. Vijfentwintig jaar geleden is het hele gezin Klein vanuit Zaandam
verhuisd naar het terrein van destijds Zaadnoordijk Watersport. In 25 jaar tijd is er veel
veranderd op het terrein: van Jachthaven / jachtwerf naar een compleet recreatieterrein
waar op veel manieren genoten wordt van watersport. Inmiddels is er een heel team van
enthousiaste mensen werkzaam op Jachthaven Uitgeest / De MeerParel, waar Menno,
met nog steeds heel veel plezier, leiding aan geeft. Een mooie periode op terug te kijken.
Menno, van harte gefeliciteerd met dit mooie jubileum en we gaan voor nog een aantal
jaren!
Openingstijden:
De winterstalling gaat weer beginnen. We starten in week 41 (11 oktober).

De loodsen op de jachthaven en de parkeerplaats (wanneer deze weer vol met boten
staat) zijn geopend van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 16:30 uur, zondag
worden de loodsen alleen op verzoek geopend. Voor opening op zondag kunt u mailen
naar info@jachthavenuitgeest.nl. Uw verzoek moet voor vrijdagmiddag 16:00 ontvangen
zijn.
Witte huisjes:
Medio november gaat er gestart worden met de sloop van de “witte huisjes”. Al meer dan
35 jaar staan de witte huisjes prominent op de haven. Op dezelfde plek komen 8 nieuwe
recreatiewoningen. Over de voortgang van de sloop- en bouw houden wij u op de
hoogte.
Toezicht op uw boot:
Vorige winter hebben wij te maken gehad met onverwacht streng winterweer, waardoor
enkele boten die in het water lagen schade hadden opgelopen.
Uiteraard lopen onze havenmeesters controlerondes en houden zij de boten in de gaten,
maar het is en blijft uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat uw boot veilig in de haven
ligt. We hebben een open terrein waardoor u te allen tijde bij uw boot kunt gaan kijken
“hoe deze erbij ligt”. Bij winterstalling in het water is het goed om gedurende de winter
regelmatig even te gaan kijken en te zorgen dat lijnen en stootwillen en afdekmateriaal
goed liggen.
WA verzekering (herhaald bericht):
Voortkomend uit de Hiswa/Recron voorwaarden en ons havenreglement is het verplicht
in onze jachthaven dat uw boot WA verzekerd is. Wij gaan ervanuit dat u dit zelf ook wilt
en dus goed geregeld heeft. Steeksproefgewijs, kunnen wij u om een bewijs van
verzekering vragen. Wanneer blijkt dat u geen verzekering heeft, zullen wij de ligplaats
of stalling moeten opzeggen.
Sanitair:
Het sanitair op de jachthaven, het toiletgebouw onder het havenkantoor, blijft gedurende
de winterperiode geopend. Vanaf 4 oktober is alleen het damesgedeelte in gebruik,
gedurende de winterperiode is de herenkant (voor zowel toilet als douche gesloten).
We verzoeken u vriendelijk om het toiletgebouw ná gebruik netjes achter te laten.
De toegangscode blijft gelijk.
Hiswa–Recron:
Jachthaven Uitgeest is een Hiswa–Recron jachthaven en derhalve hanteren wij de Hiswa–
Recron voorwaarden. Naast deze voorwaarden is ook ons havenreglement van
toepassing. Beide exemplaren kunt u vinden op onze website.
Middels regelmatige Nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van het “wel en wee” op
Jachthaven Uitgeest. Deze Nieuwsbrief wordt naar al onze klanten verzonden, zowel de
zomerklanten als de winterklanten en de eigenaren van de woningen.

Voor vragen over uw ligplaats of zomer en winterstalling vragen wij u dit uitsluitend per
mail aan te vragen, de havenmeester heeft het beste zicht op de beschikbaarheid en zal
de mail altijd snel beantwoorden.
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