Reserveringsformulier Winterstalling 2020/2021
(van toepassing is prijslijst nr. 1, geldig per 16/06/2020)
ondergetekende:
naam

: _____________________________________

adres

: _____________________________________

postcode / woonplaats : ___________________________________________________________
telefoonnummer

: ___________________________________________________________

e-mail

: ___________________________________________________________

gegevens schip:
scheepsnaam

: _____________________________________ boxnummer:___________

type / gewicht

: type:_______________________________gewicht in ton:____________

afmeting

: lengte:_______ breedte:_______ diepgang:______ type kiel:__________
(vin / kimkiel)
(kiel / midzwaard)

mast

: lengte: _________aantal zalingen: _________ doorgestoken: ja

Stalling op locatie:








Waterland

nee

Hemmeland



met staande mast
gestreken mast liggend op het schip (max. 1 meter uitstekend )
gestreken mast buiten in mastenrek
gestreken mast buiten met radar
u heeft de mastenkraan nodig om mast te strijken en zetten

afnemen van de zeilen (op nacalculatie)
zeilenberging (max 3 stuks)
gasflesberging
vaste stroomaansluiting (locatie Hemmeland)

ja
ja
ja
ja






nee
nee
nee
nee



 aantal gasflessen:…..


De volgende bedrijven kunnen diverse onderhoudswerkzaamheden voor u verzorgen:
Waterland Yacht Service
Jachtservice De Waterman
Robie Nautical
Halver Sails

(0299-652000) service@waterlandyacht.nl (jachtservice, tuigage)
(0299-652385) info@jachtservicedewaterman.nl (motoren, kachels)
(06-53779639) info@robienautical.nl (elektra)
(06-40730520) info@halversails.nl (zeilmaker)

Voor gasflesberging kunt u (tegen bewaarloon) terecht op het havenkantoor. Er mag vanwege de verzekering geen
gasfles aan boord blijven)

gewenste kraandatum / tijd

: 1e keuze:______________________________________________*

(wij kranen op de onderstaande dagen)

2e keuze:______________________________________________*

Waterland
Hemmeland

Week 40 of
eerder
Week 41
Op afspraak 5-6 okt
Op afspraak 7-8-9 okt

datum :________________

Week 42

Week 43

Week 44

Week 45

Week 46

15-16 okt

19-20 okt

29-30 okt

2-3 nov

12-13 nov

12-13-14 okt

21-22-23 okt

26-27-28 okt

4-5-6 nov

10-11-12nov

handtekening:___________________________________________

bijzonderheden:____________________________________________________________________
* Laat eruit, vroeg erin! Wanneer u na 23 oktober op de kant gaat, moet u voor 8 maart gereed zijn om te water te gaan ijs en wederdienende

De reservering van uw winterberging wordt door ons schriftelijk aan u bevestigd, met daarbij de factuur voor
de winterberging. Na betaling van 50% van deze factuur is uw reservering definitief. Het restant dient voor
het kranen van uw schip te zijn voldaan. Wanneer de factuur nog open staat, wordt er niet gekraand.
Op al onze voorwaarden zijn de Hiswa Algemene Voorwaarden inzake huur en verhuur van lig- en bergplaatsen van toepassing, het
HISWA haven- en werfreglement alsmede het havenreglement van Jachthaven Waterland en de havenvoorschriften m.b.t.
werkzaamheden aan jachten in winterberging. Door ondertekening van deze reservering geeft u aan op de hoogte te zijn van
bovenstaande voorwaarden en havenreglementen.

Jachthaven Waterland
Locatie Waterland
Locatie Hemmeland

Galgeriet 5
Hemmeland 1

1141 GA Monnickendam T:0299-652000
1141 LA Monnickendam T:0299-655555

E: info@jachthavenwaterland.nl
E: info@jachthavenwaterland.nl

