
Prijslijst winterberging 2019-2020 (incl. 21% BTW) Richtlijnen voor de winterberging
(1/10 - 1/4: verlenging in overleg)

Onderwaterschip
Van alle schepen wordt het onderwaterschip direct na het kranen onder 
hoge druk schoongespoten. Hierdoor wordt voorkomen dat aanslag en 
aangroei opdroogt, waardoor het later moeilijk te verwijderen is. 

Op- en aftuigen mast(en) en bergen van mast(en)
Onder het standaard op- en aftuigen van masten verstaan wij het 
wegnemen van de giek en de mast zonder zeil, ontkoppelen van elektrische 
bedrading, de mast voor transport klaarmaken en het zetten van de mast 
zoals deze voor de winterberging is afgetuigd. Eventueel meerwerk kunt u 
aangeven op het formulier. Uw opdracht voor winterberging in de hal
impliceert dat de mast wordt opgeslagen in de mastenhal. De giek blijft 
aan boord. Om schade aan de masten te voorkomen, is het niet toegestaan 
in de mastenberging aan uw mast te werken. Blijft de mast aan boord dan 
dient de inrichting op het dek geschikt te zijn om de mast veilig te kunnen 
dragen.

Bokken
Alle schepen worden op een universele bok geplaatst. Voor zeer zware of 
lange schepen wordt een extra zware bok gebruikt.

Dekkleden
Voor de schepen die tijdens de winter buiten blijven, raden wij u aan een 
dekzeil te gebruiken. U kunt bij ons een dekzeil op maat bestellen. U dient 
dit echter vroegtijdig bij ons op te geven. Wij verhuren geen kleden. 
Kleden van dun plasticfolie kunnen wij niet toestaan, omdat wij de 
ervaring hebben dat deze reeds bij een lichte wind kapot waaien.

Motor en sanitair winterklaar maken/bedrijfsklaar maken
Hieronder verstaan wij: motor en sanitair beschermen met antivries, 
daar waar mogelijk water aftappen en in het voorjaar de systemen weer 
aansluiten. Wij adviseren u om de brandstoftank geheel te vullen.

Accu onderhoud 
Wij raden u aan de accu’s in doorgeladen conditie aan te bieden. Bij alle 
schepen moeten de accu’s worden losgekoppeld. Bij losgekoppelde accu’s 
is er geen verbruik en kunnen deze in het voorjaar weer aangesloten 
worden. Mochten accu’s aan vervanging toe zijn door bijvoorbeeld 
veroudering, dan kunnen wij een scherpe aanbieding voor u maken.

Standaard- en andere werkzaamheden
Op de achterzijde van de winterbergingovereenkomst is ruimte 
gereserveerd voor werkzaamheden die u door ons wilt laten uitvoeren. 
De plaats van uw schip in de loods of op het terrein is mede afhankelijk 
van de soort en hoeveelheid door u opgegeven werkzaamheden. Om zo 
efficiënt mogelijk te kunnen werken, is het voor u en voor ons van groot 
belang dat dit werk vóór het uit het water halen van het schip wordt 
opgegeven.
Conform de Hiswa Voorwaarden is het niet toegestaan om gasflessen 
tijdens de winterstalling aan boord te laten staan. U kunt de gasflessen 
tegen het daarvoor geldende tarief bij ons opslaan.

Stroomaansluiting
Jachthaven Hindeloopen is niet verantwoordelijk voor de schade die 
ontstaat door eventueel stroomuitval.
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Jachthaven Hindeloopen

Voor klanten die een jaarligplaats hebben in onze haven gelden de 
prijzen die vermeld staan in de kolom ’jaarligger’.  
De prijzen genoemd in de kolom ‘overig’ gelden voor passanten en 
diegenen, die geen jaarligplaats hebben in onze haven.

A. Schepen in de hal Jaarligger   Overig 
    prijzen per m² 
Inclusief uit het water halen en weer te water 
laten, transport op het land, hogedrukreiniging 
van het onderwaterschip, wassen romp, 
bokhuur en afdekfolie aanbrengen. €   50,00 €   52,00

A.1 Verwarmde loods €   57,50 €   59,50

B. Schepen buiten op de kant 
Inclusief uit het water halen en weer te water 
laten, transport op het land, hogedrukreiniging 
van het onderwaterschip, wassen romp en 
bokhuur. €   22,00 €    24,00

    prijs per schip
Bij schepen met staande mast zijn sjorbanden    
verplicht, deze worden alleen aangebracht 
door de afdeling Yachtservice & Refit. € 53,00 €   55,00

Onderstaande werkzaamheden worden uitgevoerd op basis 
van nacalculatie:
•  winterklaar maken van motor en sanitair en in het voorjaar weer   
 bedrijfsklaar maken
•  het af- en optuigen van de mast
•  afnemen en aanslaan van de zeilen
•  schip aftanken
•  schip van en naar box varen

Overige tarieven:
•  Toeslag voor schepen die op een aangepaste bok 
 moeten worden geplaatst € 250,00
•  Stroomaansluiting winterperiode 
   + meterhuur (incl. 100KWh)                 €  100,00
•  Gebruik mastenkraan ≤ 20 meter €   45,00
•  Gebruik mastenkraan > 20 meter € 75,00

   prijs per voet
•  Romp poetsen en in de was zetten €   16,00
•  Opbouw poetsen en in de was zetten op aanvraag
•  Antifouling tot 45 voet € 18,00 
  ≥ 45 voet € 20,00
  Motorjachten € 21,00 

•  Zeilen wassen per m2 €  8,00
•  Zomerberging winterkleed tot 40 voet € 40,00
   ≥ 40 voet € 60,00
•  Opslag zeilen, per zeil tot 40 voet € 35,00
  ≥ 40 voet tot 45 voet €  45,00
  45 voet en meer € 65,00
 Bij zeilreparaties boven € 150,00 wordt geen zeilberging
 berekend
•  Winterberging buitenboordmotor €  50,00  
•  Mastenberging  prijs per meter €     9,50
•  Mastenberging  met radar  prijs per meter  €   13,00
•  Milieuheffing € 57,50
•  Opslag gasflessen:  1 gasfles  €   45,00  
  2 gasflessen  €   55,00
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