WINTERSTALLING 2019 – 2020

1969 - 2019

Ondanks dat het vaarseizoen nog in volle gang is, zijn wij al weer bezig met de voorbereiding van de winterberging van uw schip. Of u het schip nu in het water laat liggen, uw schip op de kant wilt laten zetten of alleen uw
mast wilt achterlaten in onze mastenberging en uw schip naar een plek dichter bij huis vaart, wij zijn er klaar voor
en helpen u graag.
In deze envelop vindt u een winterstalling formulier. Wij verzoeken u vriendelijk deze ingevuld en ondertekend
aan ons te retourneren. U kunt uiteraard ook het formulier invullen via onze website, www.compagnieshaven.nl.
U vindt dit formulier onder de button “aanvragen winterstalling” bijna onderaan op de homepage. De beschikbare
plekken op de wal zijn beperkt, wij raden u aan om uw schip zo snel mogelijk aan te melden! Het toewijzen van
bokken en data gaat op basis van binnenkomst van de aanmelding. Op het winterstalling formulier kunt u uw voorkeursdatum en -tijd aangeven voor het uit het water hijsen van uw schip. Mocht uw wensdatum of tijdstip al bezet
zijn dan nemen wij contact met u op. Wij hopen spoedig, doch uiterlijk vóór 23 september 2019, van u te vernemen of u gebruik wilt maken van onze winterstalling.
Mocht u deze winter, op de kant of in de haven, stroom willen houden, vergeet dit dan niet aan te vragen! Wij zullen bij alle schepen die dit niet hebben aangevraagd de stroom afsluiten.
De prijzen voor de winterberging vindt u op onze website onder de button “Tarieven”. Mochten er toch nog vragen
zijn dan staat het haventeam u graag te woord. Ook kunt u een mailtje sturen aan info@compagnieshaven.nl
Uw schip zal door ons in de periode van 13 maart tot 17 april weer te water worden gelaten.
Om weer over voldoende parkeerplaatsen te kunnen beschikken, dienen alle schepen uiterlijk vóór 17 april 2020
weer te water te liggen. Indien uw schip niet gereed is vóór deze datum zullen wij extra kosten (€ 15,00 per dag)
in rekening brengen en kan uw schip elders op het terrein geplaatst worden.
Wellicht ten overvloede maar het is nog altijd ten strengste verboden de steunen van uw bok los te draaien voor
reparatie en/of werkzaamheden. Mocht u tijdens de tewaterlating de plekken onder de stempels nog in de antifouling willen zetten, geef dit dan even aan ons door. Wij helpen u graag.
Tijdens de winterperiode is het sanitair gebouw toegankelijk met behulp van de Compagniespas. Met deze pas
kunt u ook het luik bij het milieustation openen om uw afgewerkte olie en oliefilters kwijt te raken. Oude diesel of
benzine mogen hier niet in geloosd worden! Hiervoor en voor ander chemisch afval dient u zich te melden op het
havenkantoor, zo zorgen we er samen voor dat de haven en het terrein netjes en schoon blijven!
Wij wensen u nog een paar weken geweldig zeilweer toe en hopen u op zaterdag 19 oktober tijdens het eindeseizoensfeest te zien! (Aanmelden via website verplicht zodat er voor iedereen voldoende is )
Met vriendelijke groet,
Jeroen Mulder

Compagnieshaven 7
1601 ZA Enkhuizen
Tel:
+31-(0)228-313353
E-mail:
info@compagnieshaven.nl
Website: www.compagnieshaven.nl
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IBAN:
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BTW:
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OPDRACHTFORMULIER		
WINTERSTALLING 2019 – 2020
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VOLLEDIG INVULLEN SVP
Inleveren bij de balie of retour zenden aan:
Compagnieshaven Enkhuizen B.V.
Compagnieshaven 7, 1601 ZA Enkhuizen
of: info@compagnieshaven.nl

Inleverdatum voor 23 september 2019
Ondergetekende:
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
E-mail adres
Telefoonnummer

Maakt gebruik van de winterberging voor onderstaand schip en geeft hierbij opdracht voor de onderstaande
werkzaamheden of diensten resp. het huren van een ligplaats en/of bok.
Naam schip
Lengte in cm

Diepgang in cm

Breedte in cm

Gewicht in kg

Ligplaats
In het water

Zeilschip
met vaste stroomaansluiting

Op de wal

Motorboot

Kimkiel

hijsen / huren en plaatsen op een bok

zonder vaste stroomaansluiting

met staande mast

ijsvrij houden ligplaats

met vaste stroomaansluiting
ik wil de mast laten afnemen
(en ben daarbij aanwezig *)

ik wil de mast laten opslaan in de
mastenberging (max 16,50m)

Mijn wensdatum en tijd zijn:

Oktober
Vr 11 oktober
Ma 14 oktober
Do 17 oktober
Vr 18 oktober
Ma 21 oktober
Do 24 oktober
Vr 25 oktober
Ma 28 oktober
Do 31 oktober
Geen voorkeur

ik breng het schip zelf voor de wal

November
Vr 1 november
Ma 4 november
Vr 8 november
Ma 11 november
Vr 15 november
Geen voorkeur

(op de aangegeven datum)

ik wil het schip voor de wal laten brengen
door havenmedewerkers
(hieraan zijn kosten verbonden)

Gewenste tijd
08:30 uur
09:00 uur
10:00 uur
10:30 uur

11:00 uur
11:30 uur
13:00 uur
13:30 uur

14:00 uur
14:30 uur
15:00 uur
Geen voorkeur

Indien uw voorkeursdatum / tijd niet meer beschikbaar is, nemen wij contact met u op.

Ik heb kennis genomen van alle vermelde informatie en ben tevens op de hoogte van het haven- en werfreglement en de
algemene voorwaarden als vermeld op de website van de Compagnieshaven en ga daarmee akkoord.
Getekend te
Datum

Handtekening:

*De mast dient te worden afgenomen voordat het schip uit het water wordt gehesen. Wij verzoeken u hiervoor een aparte afspraak te maken met de havendienst.

