INFORMATIE BRIEF WINTERSTALLING
2017-2018

Onderstaand vindt u zoals gebruikelijk enkele aandachtspunten. Wij adviseren het u echt even
aandachtig te lezen. Wij ontvangen graag uw recente emailadres!, dat werkt sneller.
Wij begroeten u graag in september/oktober. Als u nog vragen hebt, bel ons dan op
06-53681224. In ieder geval nog mooie vaardagen toegewenst.
Piet en Elsbeth Huis, Juli 2017
AANMELDING/AFMELDING

Als u vorig jaar nog geen aanmeldformulier heeft ingevuld, sturen wij u deze toe, zodat van
alle winterstallers de juiste informatie aanwezig is. (bv. mobiel, email, bootverzekering).
 Laat het ons even weten.
Deze aanmelding hoeft u indien er geen wijzigingen optreden (in soort stalling of vaartuig)
éénmalig te doen.
 Als u geen stalling wenst, dan kunt u n.a.v. dit bericht ons mailen (vòòr 15 augustus) via
info@piethuisjachthaven.nl
Als alles bij hetzelfde blijft, boeken wij u automatisch in en is de stalling definitief aan de
hand van de gegevens die in ons bezit zijn.
LOGISTIEK

De winterberging start vanaf 1 oktober en eindigt uiterlijk 1 november (einde herfstvakantie
zuid). Ook wij willen graag alle boten onder veilige omstandigheden er uit halen. Dit
betekent dan ook dat niet alle schepen in het weekend van 31 oktober gebracht kunnen
worden.
 Breng de boot dus niet te laat. Dit geldt met name voor de kleinere sloepen.
Het kan zijn dat we u om logistieke redenen bellen om uw boot te brengen. We vragen u dan
vriendelijk hieraan uw medewerking te verlenen.
Wanneer u de boot eerder wenst te brengen, wegens vakantie bijv., dan is dat in overleg altijd
mogelijk en zijn daar geen verdere kosten aan verbonden. (service onzerzijds)
In principe streven we ernaar om alle boten tussen 1 en 15 april 2018 te water te laten.
WERKZAAMHEDEN

Als u winteronderhoud wenst, geef dat dan aan. Let op ! De loods is niet vorstvrij, dus
winterklaar maken is voor veel boten essentieel. Wanneer u geen nieuwe klant bent, weet u

welke monteur onderhoud verricht. U moet wel ZELF contact opnemen met de monteur om
e.e.a. door te spreken. Het aantal monteurs proberen wij beperkt te houden.
Wij richten ons voornamelijk op :
Nico Assendelft
- 06-22457884
Aad van der Ploeg
- 06-54615544
Ferry Da Silva (Poetsen)
- 06-55194422
Als u anders wenst, dan graag vooraf bespreken.
Indien u nog andere werkzaamheden wenst te doen door uzelf (behalve poetsen en
antifouling) of door derden, bijv. zijlmakerij, dan s.v.p. vooraf melden i.v.m. veiligheid.
 Let op : de maanden december/januari zijn wij gesloten, alsmede de zondagen in de
maanden november en februari.
UITHELLEN IN OKTOBER

Als u na het uithellen van uw vaartuig direct wilt poetsen, is het verstandig om de boot
vroegtijdig aan te leveren. We kunnen enige tijd voorzien om uw vaartuig zodanig in de
loods te zetten, zodat u er nog goed bij kan, waarna na een aantal dagen de boot wordt
weggezet ter verdere winterstalling. Zodra de loods voller wordt, zal deze extra service korter
worden of niet meer gegeven kunnen worden. Als wij de boot vrij zetten, dan moet u echt
aansluitend de klus klaren. Het kan nl. qua logistiek nodig zijn, dat de boot verplaatst moet
gaan worden, en dan is overleg niet altijd mogelijk.
 Wanneer u de boot brengt, probeer deze dan altijd zo dicht mogelijk bij de kraan af te
meren.
Voor het strijken en/of opzetten van de mast ontvangt u achteraf een nota.
NA 31-03-2018

U kunt van te voren aangeven om nà de winterstalling nog even te willen blijven staan, maar
dan is het óók wel noodzakelijk de werkzaamheden in een aantal dagen te doen. Ook dit
kunnen we faciliteren tot een bepaald moment, omdat ook onze zomerklanten komen met hun
boot en de auto willen parkeren. Wij kunnen hiervoor extra kosten in rekening brengen
afhankelijk van werkzaamheden en periode.
Dit geldt ook voor het wegvaren van de boot, als u geen zomerklant bent bij ons. We vragen
u nu alvast het 2e of 3e weekend in april te noteren, om de boot weg te varen. Dubbel
liggen geeft misschien onnodig schade. Als u doordeweeks kan is dat nog mooier.
 Indien u NIET zelf aangeeft dat u na 31 maart niet te water wilt, dan kan het zijn dat uw
boot in de tewaterlatingreeks is meegenomen en in het water ligt. Probeer dus zo veel
mogelijk WEL klaar te zijn per einde maart. Het is handig als u begin april even belt of uw
boot al in het water ligt. Door het bokkensysteem kunnen wij al vrij snel bij alle boten. In
principe zijn alle boten per 10 april bereikbaar.
KOSTEN

Tussen 15 april en 30 april kunnen wij verzetkosten en stallingkosten berekenen.
(€ 5,-- per dag, € 25,-- verzetkosten).
Per 1 mei bedragen de stallingkosten € 10,-- per dag of zomerstalling per maand (op basis
van zomertarief).

