Wij willen u graag als klant in onze haven!
Jachthaven Waterland: dit maakt ons tot ideale thuishaven:
 Een gezellige sfeer en een veilige ligplaats
 Slechts 20 minuten vanaf Amsterdam
 Ruime, brede en schone steigers, ook langszij (camera bewaakt)
 Gratis WIFI
 Moderne, ruime douches en toiletten
 24 uurs service vanuit ons havenkantoor
 Vriendelijk en deskundig personeel (dit zeggen ook onze klanten….)
 Gratis bewaakte parkeerplaats
 Ligging aan het centrum van Monnickendam (200m)
 Wasserette
 16 ton kraan,
 Winterberging op stabiel en bestraat terrein (camera bewaakt)
 Actief toezicht (de havenmeester woont op het terrein)
 Winter Webcam
 2 kinderspeelplaatsen, grote grasvelden en veel groen
 Leenfietsen
 Watersport dienstencentrum: jacht- en motorenservice, zeilmaker, watersportwinkel
 Restaurant en havencafé ‘De Ouwe Blauwe’
 Slapen op de Haven: 2 gastenkamers en een appartement te huur
 Kinder- en volwassenen zeilschool en jachtverhuur
 Gedurende het zomerseizoen kunt u 1 maand zonder kosten een ligplaats kiezen in Zeeland in
onze twee zuster havens Marina Port Zélande* (Grevelingen) en Marina Cape Helius in
Hellevoetsluis (Haringvliet). Vergroting van uw vaargebied zonder extra kosten!

 Waterland heeft de Blauwe vlag erkenning met de Groene Wimpel: een extra erkenning
voor milieuvriendelijk, energiezuinig en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 Wij zijn lid van de jachthavengroep “Trans Europe Marina's”: dit geeft u als passant 50% korting
in andere deelnemende havens zoals IJmuiden, Den Helder, Marina Port Zélande* en havens in
Engeland, Frankrijk en langs de Oostzeekust.

Ons aanbod: de beste service tegen de beste prijs!
Daarom doen wij u een aantrekkelijk aanbod. Bij reservering van een (seizoen) ligplaats
voor 2 jaar, ontvangt u waardecheques die u bij alle bedrijven op onze haven* kunt inwisselen.
De waarde van deze bedrijvencheques: minimaal 10% van de prijs van uw ligplaats of gelijk aan
het prijsverschil tussen ons aanbod en uw andere (vergelijkbare) haven offerte.
Wij willen u graag verwelkomen en het u bewijzen: kwaliteit tegen de beste prijs !
* De bedrijven op de haven: Yachtservice Visser, Jachtservice De Waterman, Jachthaven Waterland, Vester Sails,
Zeilschool Waterland, Restaurant De Ouwe Blauwe, Waterland Yacht Charter, Slapen op de Haven.

