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• Voor alle M² prijzen geldt de grootste lengte x breedte met een minimum breedte-
berekening van 2 meter.  

• Aangehangen roer, buitenboordmotor, boegspriet, e.d. wordt meegerekend. 
• Prijzen zijn inclusief hellingkosten, waltransport en het schoonspuiten van het 

onderwaterschip met een hogedrukreiniger. 
• Echter niet met inbegrip van: aftuigen, leegmaken, voor de kraan brengen, motor 

afhalen. 
• Prijzen zijn inclusief 21% BTW. 
 
WINTERSTALLING 
A)  In de BM loods voor open zeilboten boven elkaar per M²   €  52,95  
 
B) In de loodsen voor kajuitzeilboten, sloepen, motorkruisers en 

grotere zeilschepen.  Tot 8½ meter lengte per M²    €  59,00 
                                       

C)                                     Langer dan 8½ meter per M²   €  63,20 
 
D)  Winterstalling in het water       per M²   €  18,95 
 
E)  Op de kant, buiten onafgedekt tot 16 M²  per M²   €  27,25 
                                         Groter dan 16 M²  per M²   €  32,75 
 
F)  Voor bijboten in de loodsen geldt een minimumtarief van:   € 287,50 
 
G) Kraankosten i.v.m. het naar een andere bestemming mee - 

nemen van de boot tot 6 meter lengte:     €  60,00 
 
H )   Mast laten zakken met mastenkraan:      €. 65,00 / 90,00 
 
UURLOON: 
Onderwaterschepen behandelen    per uur  €  55,00 
Schilderwerkzaamheden     per uur  €  59,15 
Reparatiewerkzaamheden aan polyester/hout/staal per uur  €  67,60  
Monteurwerkzaamheden aan motoren en installaties  per uur  €  67,60 
 
MILIEUBIJDRAGE: 
Categorie A vaartuigen met een lengte van 4 tot  7  meter   €  49,50 
Categorie B vaartuigen met een lengte van 7 tot  9  meter   €  55,30 
Categorie C vaartuigen met een lengte van 9 tot 12  meter   €  69,60 
Categorie D vaartuigen met een lengte van 12 meter en langer  €  94,50 
 
OPSLAG: 
Buitenboordmotoren:     1 T/M 4    pk  €  44,00 
Buitenboordmotoren:     5 T/M 9.9 pk  €  53,50 
Accu’s  + service      Tot 75 ah  €  31,00 
Accu’s + service      > 75 ah  €  49,20 
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RESERVERING WINTERSTALLING 
               
Insturen vóór 10 september                  
            
Onze winterstalling is elk jaar volledig bezet. Bestaande winterrelaties continueren automatisch hun 
(overdekte) winterstalling. Nieuwe relaties verzoeken we daarom dringend, dit reserveringsformulier 
volledig in te vullen en vóór 10 september aan ons op te sturen. U krijgt zo spoedig mogelijk schriftelijk 
of per email bericht of de reservering gehonoreerd kan worden. 
 
Naam: .......................................... dhr/mw* Bestaande relatie: ja / nee*  Ligplaatsnummer: ….....         
        
Voornaam: .....................Voorletters …….. Naam van het schip: ................................................. 
 
Straat:         ................................................ Type schip: …………………….motorboot/zeilboot
        
Postcode:   ................................................ Merk schip / bouwer: ……………………….………….. 
 
Plaats:        ................................................ Afmeting schip: L …………x B:  ……..………… 
          
Telefoon:    ................................................   Verz. Maatschappij: ................................................ 
           
Mobiel nummer:   ......................................  E-mail :                        ................................................ 
 
WINTERSTALLING 1 OKTOBER 2019 – 1 APRIL 2020 
 
Wenst: 0 Winterstalling binnen 0 Winterverzorging binnenboord motor type: ………………… 
 
   0 Winterstalling buiten 0 Winterverzorging buitenboord motor  type: …………………
      
  0 Geen winterstalling         0 Opslag en service accu’s       0 Geen winterverzorging motor      
 
ZOMERLIGPLAATS 2020 
 
Wenst: 0 Zomerligplaats in het water ( wanneer er plaats is)      0 Zomerstalling op de kant           
                           
BETALING   
Jachthaven Het Anker stuurt rond 1 september een voorschotnota van € 250,00 welke binnen 14 dagen 
betaald dient te worden. Dit is tevens de reservering voor de winterstalling. Medio oktober / november ná 
stalling van uw boot ontvangt u een eindrekening. U kunt per onderstaande doorlopende machtiging 
betalen. Bent u het niet eens met een automatische afschrijving dan betaalt de bank op uw verzoek het 
bedrag binnen 30 dagen terug.  
 
Betaling d.m.v. doorlopende machtiging door Jachthaven Het Anker. Jachthaven Het Anker kan op 1 
september een voorschot van € 250,- en ná stalling van de boot het totaalbedrag inclusief 
werkzaamheden, verminderd met dit voorschot, incasseren van rekening:    
 
 

 
 

 
Handtekening:  ........  ........  ........ ……. ……..    Datum: ........    /   .......   /   2019 
 
Door het plaatsen van uw handtekening verklaart u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de, in 
deze mailing ingesloten, HISWA Algemene Voorwaarden huur en verhuur lig -en/of bergplaatsen, het 
haven- en werfreglement, het winterstallingsreglement, de tarieven lijst en het onderhoudsreglement, welke 
alle in deze winterstallingmailing zijn ingesloten en u ter hand zijn gereikt. Alle overige in dit pakket 
ingesloten formulieren zijn onverminderd van toepassing. 
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