
 
AANMELDING WINTERBERGING  2022 / 2023 

 
 naam:   ___________________________________________________ 
 adres:   ___________________________________________________ 
 postcode woonplaats: ___________________________________________________ 
 telefoon:   ___________________________________________________ 
 e-mail:   ___________________________________________________ 
 scheepsnaam:  ____________________________      boxnr:______________ 
 type schip & motor: ___________________________________________________ 
 afmetingen    lengte: ______________breedte: ___________  gewicht: __________ 
   

Ik wens gebruik te maken van de volgende 
service(s): 

□ stalling vorstvrij binnen 
 prijs per m²   €   53,00 
 ligplaatshouders It Soal  €   51,00 
 bij stalling in de hal moeten accu’s  
 los gekoppeld te worden 

□ accu’s los koppelen door jachtservice  
op na calculatie 

□ zelf uit te voeren door eigenaar 

□ opslag gasfles   €   15,00 
 (verplicht bij stalling binnen) 

□ stalling op het haventerrein 
 prijs per m²   €   24,00 
 ligplaatshouders It Soal  €   22,00 

□ mast kranen (per keer)  
 tot 8 meter scheepsl.  v/a €   41,35 
 tot 10 meter scheepl.  v/a €   47,50 
 > dan10 meter           v/a €   52,70 

□ mastberging overdekt 
 per meter mastlengte  €   10,00 

□ stalling in het water  boxnr   …………. 
 prijs per m²   €     7,20 

het schip moet vóór 25 november aan 
steiger C,F,G,H of I liggen. Informeer voor 
een box bij de havenmeester 

□ stroom aansluiting   €   75,00 
 voor schepen die overwinteren in het water 

□ KwH tarief    €    0,38 

 
Ik wens de volgende algemene werkzaamheden 
aan mijn jacht te laten uitvoeren: 
 

□ zeilen laten controleren, incl. berging. 
Reparaties naar kostprijs, eventuele andere 
werkzaamheden in overleg. 

□ zeilen wassen, aantal:……………………….. 

□ brandblusapparaat laten inspecteren.  
 (om het jaar verplicht) aantal:……………….. 

□ antifouling aanbrengen, kleur:……………… 

□ romp poetsen en in de was zetten. 

□ motor winterklaar maken, incl. servicebeurt  
motortype:…………………………………….   

□ sanitair vorstvrij maken. 

□ drinkwater tank -/systeem vorstvrij maken. 

□ accu onderhoud tijdens de winter, aantal:… 

□ service beurt buitenboordmotor. 

□ opmerkingen:  …………………………… 
 
 …………………………………………….. .. 
  
 ………………………………………………. 
 
 ……………………………………………….. 
 
  
 

 
 
De datum wanneer het schip gekraand, cq de werkzaamheden uitgevoerd kan worden is:  
 

……………………………..   vóór 24 november 2022.   Eigenaar is aanwezig  □ ja    □ nee 
 
Schepen in de HAL datum wanneer het schip in het voorjaar te water kan   ……………………………  
 
Bovengenoemde prijzen zijn incl. 21 % BTW. 
 
Datum:………………………..     Handtekening:……………………………. 
 
*  prijslijst & richtlijnen zie ommezijde   
 
 


