
Start zomerseizoen 2023
Het is maart en dat betekent dat het watersportseizoen weer voor de deur staat! Wij kijken uit
naar een mooie en warme zomer. En zien er naar uit jullie weer te mogen verwelkomen op de
jachthaven. De voorbereidingen hiervoor zijn alweer in volle gang. Het weer belooft nu al een

lekkere zomer. We beginnen dan ook iets eerder met de tewaterlating van de boten!
 

In deze infobulletin informeren we u graag over de belangrijke data voor komend seizoen en
voorzien wij u van wat praktische informatie.

 
Graag tot snel op de haven! 

-Familie Persoon
 
 

Aan alle winterstallers die de boot
bij ons in het water hebben liggen: 

graag zien we in het laatste
weekend van maart, dus 25 of 26

maart dat de boot wordt
omgevaren naar de

zomerligplaats, zodat de box vrij
komt voor de boten die uit de

winterstalling komen.

BOOT IN HET WATER
We starten het laatste weekend

van maart, met hijsen! Dat is
vrijdag 24 maart.

Wilt u zorgen dat uw boot dan
gereed is met lijnen en stootwillen

die klaar hangen aan de boot?
 

Vrijdag 21 April willen we het
terrein weer leeg hebben voor de

parkeerplaatsen. 
Langer stallen van uw boot kan

alleen in overleg met de
havenmeester.

 

BOOT OP DE WAL
De parkeerkaart is per post

toegezonden. Wij verzoeken u
deze kaart altijd zichtbaar in de

auto te plaatsen wanneer u bij ons
parkeert.

 
Voor uw visite is er beperkte

parkeerruimte beschikbaar aan
het begin van ons terrein. Wilt u

daar uw gasten op wijzen?
 

We beschikken over 2 elektrische
laadpunten voor auto's. Deze vindt

u bij de loods.

PARKEERKAART
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Materialen

Boero verf
Varta accu's
Q8 olie's

Voor het opstarten en onderhouden van uw boot en motor maken we gebruik van
bovenstaande materialen. 

Ook zijn bij ons de volgende materialen uit voorraad leverbaar:

Verder zijn allerhande materialen en accessoires op bestelling snel leverbaar!

 

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Bent u van plan onderhoud te
gaan plegen aan uw boot?
Groot onderhoud kan alleen in
overleg met de havenmeester.

Wanneer u verf gaat krabben,
zorgt u dan alsjeblieft voor een
zeil of folie onder het schip? Dit
om bodemverontreiniging te
voorkomen.
Bij het schuren dient u zorg te
dragen voor een goede
stofafzuiging. Er mag geen stof
of verf op de grond komen.

Gelieve aan het eind van de
dag alle losse spullen en afval
op te ruimen en groot afval af
te voeren. Er mag daarnaast
geen gereedschap e.d. onder
de boot opgeslagen worden.

Onderhoud
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Vuilwater en bilge kunt u
inleveren bij: Jachthaven
Kudelstaart, Jachthaven
Stenhuis, W.V. de Nieuwe Meer
en Praamplein Centrum.
Bij Jachthaven Stenhuis kunt u
aan de ringvaart blauwe diesel
tanken.

Als u onze haven gebruikt als
verkoophaven hanteren we
daarvoor een commissie van 3%
op de verkoopprijs.

Levering van goederen en
diensten geschiedt volgens
HISWA-voorwaarden.

Vuilwater &
Bilge

Komend seizoen is sloep Jasmijn weer te huur! Deze leuke stalen sloep is geschikt
voor 6 - 8 personen en is volledig uitgerust om een heerlijke dag mee te varen
over de de Westeinderplassen. De verhuur van Jasmijn verloopt via het platform
www.Barqo.co. Of neem direct contact met ons op.

Sloep jasmijn te huur


