Jachthaven

Compleet aanbod in
Monnickendam
Op en nabij de jachthaven zijn diverse
bedrijven gevestigd die een compleet pak
ket diensten en producten leveren. Handig

Uw thuishaven
a a n het IJssel meer!

De cirkels geven de reistijd aan:
Monnickendam - Düsseldorf = 2,5 uur.
Monnickendam - Utrecht = 35 min.

als u zelf dingen aan boord wilt doen of
werkzaamheden wilt laten uitvoeren.
Op de haven zijn naast Waterland Yacht
Charter, Waterland Yacht Service en Slapen

Monnickendam

op de Haven ook een zeilmaker, restaurant,
Handige jachthavenkaart

Duurzaam

Utrecht

zeilschool en motorenservice gevestigd.

Veel voorzieningen zijn bij de prijs

Wij staan voor een duurzame bedrijfs

inbegrepen (ook het douchen is inclusief).

voering. Zo wordt zonne-energie benut

Slapen op de Haven: 2 appartementen en

Voor elektriciteit aan boord, water tanken

voor het warme water in het toiletgebouw

2 kamers met uitzicht op de binnenhaven.

of de wasmachine rekent u naar gebruik af.

en voor het schoonspuiten van de steigers

Als ligplaatshouder krijgt u 15% korting

wordt buitenwater gebruikt.

bij het boeken. Meer informatie vindt u op

Wij maken het simpel met de Waterland

Osnabruck
Arnhem

Düsseldorf

www.slapenopdehaven.nl
Maastricht

Jachthavenkaart. Dit is een chipkaart,

Wij zijn door de organisatie van de Blauwe

waarop u saldo kunt laden, om betalingen

Vlag gecertificeerd met een groene

te doen voor gebruik van elektra en/of

wimpel: hét keurmerk voor duurzaam

Waterland Yacht Charter

water op de haven. Het is tevens uw

ondernemen. Een erkenning die we 15 jaar

Dit is hét vertrouwde adres voor het huren

persoonlijke sleutel voor

geleden voor het eerst ontvingen en

van een zeiljacht. Waterland Yacht Charter

gratis toegang

waar we trots zijn.

biedt al ruim 30 jaar een unieke vloot

tot het toilet

in Nederland bestaande uit 20 comfor

Naam:

gebouw

Boot:

rland

Jachthaven Wate

Veiligheid

: 0299 - 65 20

and.nl

thavenwaterl

00 • www.jach

Winterberging

tabele zeilschepen van de merken

In de winter kunnen wij uw schip op

Dehler, J/Boats en XYachts.

de wal stallen. Uw jacht wordt met

De perfecte schepen voor sportief varen

de kraan uit het water gehaald, afge

en riant vakantievieren!

spoten en stevig gestald op een bok.
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Uw schip is een kostbaar bezit. Jachthaven

Waterland Yacht Service

Waterland stelt hoge eisen aan de

Ons nautisch service bedrijf kan vrijwel

veiligheid in de haven. Naast technische

alle voorkomende werkzaamheden aan

voorzieningen, zoals een camerasysteem,

uw schip uitvoeren. Denkt u aan houtwerk

is het goed te weten dat de havenmeester

vernieuwen, onderwaterschip antifoulen,

op de haven woont en een oogje in het

romp poetsen etc. In de tuigerij werken

zeil houdt. U kunt ’s winters via internet

specialisten die uw staand en lopend want

inloggen op ons camerasysteem.

kunnen inspecteren, lijnen en verstaging

Noodzakelijk is het niet, maar als u het

vervangen en onderhoud aan rolfok en

prettig vindt kunt u zo altijd uw jacht

lieren uitvoeren. Ook verzorgen wij

op afstand bekijken.

gaskeuringen aan boord.

Uit het water
Er is een botenlift voor schepen tot 15 ton.

Jachthaven Waterland
Galgriet 5a
1141 GA - Monnickendam

Grafisch ontwerp: Villa Vormgeving.
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“Graag tot ziens in
mooi Monnickenda m”

Veel gebruikt voor de winterstalling,
maar ook om jachten in het vaarseizoen
even ‘te laten hangen’ voor inspectie
of schoonmaak van de romp.

Telefoon: 0031 299 65 2000
info@jachthavenwaterland.nl
www.jachthavenwaterland.nl

Monnickendam

Ruime ligplaatsen
In Jachthaven Waterland, na de recente
overname van Jachthaven Hemmeland,
zijn meer dan 700 ligplaatsen voor schepen
tussen 7 en 15 meter en diverse langszij
ligplaatsen voor schepen tot 25 meter.
Alle ligplaatsen hebben een aansluiting
voor elektra.

Een haven met thuisgevoel

We verhuren de ligplaatsen op bootmaat:
stuur ons uw gegevens en u ontvangt een
offerte op maat.

Uw jacht is een persoonlijke keuze. Naar eigen wens en smaak.
Zo is het ook met de selectie van een haven.
Dat is meer dan alleen een ligplaats.

Plezierig verblijf

De afmetingen tussen de steigers zijn ruim.
Ook grotere schepen kunnen probleemloos

De jachthaven heeft een frisse uitstraling met veel groenvoorzieningen
en grote ligweiden. In de rietkragen van de haven broeden bijzondere
watervogels. Voor kinderen zijn er diverse speelplaatsen. Ook zijn er
voorzieningen voor een barbecue of picknick. Het sanitairgebouw is
volledig up to date en de douches hebben een luxe uitstraling.
Tevens kunt u gebruik maken van wasmachine en wasdroger.

manoeuvreren in de haven. De ligging
Het moet een plek zijn waar u zich thuis

panden, een compleet winkelaanbod en

aan de beschutte Gouwzee (een baai in de

voelt. Compleet met alle voorzieningen

prima horecagelegenheden. Een mooie

voormalige Zuiderzee) zorgt ervoor dat u

voor het in perfecte conditie houden van

plaats en een veilige haven om te verblij

ook bij een stevige bries veilig en gemak

uw schip. Jachthaven Waterland aan het

ven voor die momenten dat u niet buiten

kelijk de haven aanloopt.

IJsselmeer is daarvoor ideaal.

gaats bent.

Een ligplaats is één, maar voor een echt

In de komende jaren zullen Jachthaven

uur naar Enkhuizen, Hoorn of Muiden.

De haven heeft een (camera) bewaakt

Voordeel

thuishavengevoel is meer nodig.

Waterland en Jachthaven Hemmeland

Onze haven is een ideale uitvalsbasis voor

parkeerterrein. Gratis voor u als

Als ligplaatshouder heeft u diverse

Dat is wat het team van Jachthaven

samengevoegd worden tot een nieuwe

tochten rond het IJsselmeer, de Waddenzee

ligplaatshouder.

voordelen: we zijn lid van Trans Europe

Waterland volledig begrijpt.

haven. Dichtbij de oude stad, met gezellige

of een rondje Noord-Holland.

Als gepassioneerde zeilers weten zij ook

restaurants en winkels, maar ook dichtbij

Hoewel het slechts 200 meter lopen is

binnen- en buitenland krijgt u 50% korting

als watersporters wat het verschil maakt

het recreatiegebied Hemmeland.

naar het stadscentrum, bieden wij gratis

op uw liggeld.

Vanuit Monnickendam vaart u in een paar

Marina, in 70 deelnemende havens in

in een haven. En dat merkt u direct.

leenfietsen om boodschappen halen zo
Gaat u uit varen, dan kunt vanuit onze

gemakkelijk mogelijk te maken.

Wij zijn een van De IJsselmeerhavens en

Jachthaven Waterland ligt bij het

haven direct koers zetten naar Marken,

historische centrum van Monnickendam.

Hoorn, Enkhuizen of de Waddeneilanden.

In de buurt van de haven zijn diverse

En, in onze partnerhaven Port Zélande

Een authentiek, sfeervol en gezellig

De jachthaven ligt op slechts 10 minuten

eetgelegenheden, van eetcafé tot

bent u elk jaar een maand gratis welkom.

Zuiderzeestadje. Vol monumentale

rijden van Amsterdam en 40 minuten OV

sterrenrestaurant en keukens uit alle

vanaf Schiphol. Bij ons is uw schip in goede

windstreken.

doen mee met het spaarsysteem.

handen, van harte welkom in Monnicken
dam!

Voor kinderen vanaf 6 jaar is er een
Kinderzeilschool op de haven voor zeilles

Graag tot ziens!

in een optimist.

Het Waterland Team,

Wij bieden Wifi op de gehele jachthaven.

Nienke Zetzema en Kees Wiersema

Als ligplaatshouder of passant kunt u
gratis inloggen op ons netwerk.

LIGGEN

“ Je voelt je hier
altijd welkom”

De haven is 365 dagen per jaar geopend.

’s Winters kan uw schip op de wal in

De meeste ligplaatshouders huren een plek

winterberging. We verhuren de ligplaatsen

voor een jaar, het jaar loopt van 1 april tot

op bootmaat: geef uw scheepsmaten door

1 april.

en we maken een offerte op maat.

