
Prijslijst en richtlijnen winterberging 2022/2023 Jachthaven It Soal 
 
Winterstalling binnen in de vorstvrije hal 
Incl. uit het water en in het voorjaar te water kranen, het 
onderwaterschip met hogedrukreiniger reinigen, transport op 
het haventerrein en bok huur. 
  Per m² € 53,00 
Voor onze ligplaatshouders  Per m² € 51,00 
 
Winterstalling buiten op het winterstallingsterrein  
Incl. uit het water en in het voorjaar te water kranen, het 
onderwaterschip met hogedrukreiniger reinigen, transport op 
het haventerrein en bok huur. 
  Per m² € 24,00 
Voor onze ligplaatshouders  Per m² € 22,00 
Bij schepen met staande mast zijn sjorbanden verplicht.  
Aanbrengen Sjorbanden door havenpersoneel € 50,00                                                                      
 
Mast 
Mastkranen: leggen & zetten 
tot   8 meter scheepslengte v.a.  € 82,70 
tot 10 meter scheepslengte v.a.  € 95,00 
groter dan 10 m scheepslengte v.a.  € 105,40 
Bij het mast kranen (leggen) dient vooraf de giek te worden 
weggenomen, elektriciteit ontkoppeld en de wantenspanners 
te worden voorbereid, splitpennen eruit.  
 
Mastenberging overdekt 
Wij bieden de mogelijkheid uw mast overdekt te stallen in de 
mastenstelling (zalingen, windex, antenne, etc. demonteren). 
Per meter mastlengte € 10,00 
Bij winterberging in de hal is mastenberging verplicht. 
 
Overwinteren in het water 
De winterplaats in de haven is de box die u door de 
havenmeester wordt aangewezen. Wij willen u erop 
attenderen het schip met dubbele lijnen vast te maken en een 
reserve sleutel op het havenkantoor in te leveren. 
     Per m² €   7,20 
 
Stroomaansluiting gedurende de winter in de box € 75,00 
Verbruikers tarief bedraagt € 0.38 per KwH 
 
Dekkleden  
Het gebruik van dekkleden staan wij alleen toe wanneer er een 
degelijk dekkleed gebruikt wordt. Plastic kleden raden wij ten 
strengste af. De gemaakte kosten van het afvoeren van kapot 
gewaaide kleden brengen wij bij u in rekening. 
 
Berging en reparaties zeilen en buiskappen 
Zeilen controleren incl. berging                        á    € 37,50           
Reparaties tegen kostprijs, winterkleden diverse uitvoeringen, 
buis-kappen en achter tenten. Vraag vrijblijvend om advies en 
een prijsopgave. Door enorme drukte in het voorjaar, zijn er 
diverse werkzaamheden die in de winter uitgevoerd kunnen 
worden. Uw contactadres:  info@sailtoday.nl 
 
Zeilen reinigen 
Als u dit wenst, s.v.p. zeilen afgeven op het havenkantoor. Wij 
adviseren u deze te laten controleren door de zeilmaker. 
Zeillatten & scherpe voorwerpen eruit te nemen. 
  per m² € 7,00            
  
 

Brandblusapparaat laten inspecteren 
Door een erkend brandbeveiligingsbedrijf uw 
brandblusapparaat laten inspecteren en certificaat 
aanbrengen (dit is om het jaar verplicht). Afgeven op  
het havenkantoor per stuk € 21,00  
    
Winterklaar maken van motor en sanitair 
Voor wat betreft het winterklaar maken van de motor zullen 
wij, indien u dit wenst, de volgende werkzaamheden laten 
verrichten door Technisch Buro Miedema: motorolie en 
oliefilter vervangen, brandstoffilters reinigen/vervangen, 
klepspeling afstellen/controleren, impeller vervangen, 
keerkoppeling saildrive-olie controle, motor en/of sanitair 
vorstvrij maken. Deze werkzaamheden dienen in het water te 
worden uitgevoerd. Wij adviseren u om de brandstoftank te 
vullen. Drinkwater en vuilwater tank te ledigen (verplicht). 
contactpersoon: Jelte Miedema, tel.: ++31(0)653326965,      
e-mail: info@tbmiedema.nl 
 
Accuonderhoud 
Wanneer u opdracht geeft uw accu’s in de winterberging te 
plaatsen worden deze getest, verzorgd en op peil gehouden. 
         Tot 80 Amp € 24,00 per accu 

      Meer dan 80 Amp € 35,00 per accu 
Zware of moeilijk bereikbare accu’s laden we aan boord. 
 
Stalling buitenboordmotor 
Uw buitenboordmotor binnen stallen, inclusief service beurt. 
Technisch Buro Miedema (officiële HONDA dealer) 
 
Tarieven voor standaard werkzaamheden 
Onderwaterschip behandelen met antifouling. 

  Tot 30 voet € 14,22 per voet 
       30 tot 35 voet € 15,00 per voet 
       35 tot 38 voet € 15,31 per voet 
      38 voet en groter          € 16.70 per voet 
 Motorjachten  + €   2.12 per voet 
       

Romp polijsten en in de was zetten. 
  Tot 38 voet € 16,21 per voet 

     boven 38 voet € 18,42 per voet 
Bij normale verweerde rompen. 
Motorjachten € 3,21 per voet extra 
 
Algemeen 
- Het is niet toegestaan spullen onder de boot te plaatsen 
- Schuur- en slijpwerkzaamheden op het haventerrein zijn 
verboden. 
 
Aanmelden 
Ons streven is de opgegeven schepen vóór 24 november te 
hebben gekraand. In de periode na 24 november wordt er tot 
1 maart 2023 niet gekraand, uitgezonderd noodgevallen. In 
het vroege voorjaar is het eruit kranen van uw schip beperkt 
mogelijk, daar vele scheepsbokken nog in gebruik zijn. 
Wanneer u geen gebruik wenst te maken van onze 
stallingfaciliteiten, verzoeken wij u dit aan ons door te geven. 
 
Bovengenoemde prijzen zijn incl. 21% BTW
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