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Winterbergingsovereenkomst leden van Zeilvereniging het Y  

2020-2021 

Algemene gegevens: 

 

Naam: ……………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………… 

Postcode: ………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………. 

Email: ………………………………………………………………. 

 

Naam Schip: …………………………………………………….. 

Type schip: ………………………………………………………. 

Thuishaven: …………………………………………………….. 

Afmetingen: L ……….……. B ……….……. D ……………. 

Materiaal: ……………………………………………………….. 

Kielsoort: …………………………………………………………. 

Overige opmerkingen: 

 

Type winterberging: 

  
Data: 

Datum Winterberging  
 
Omcirkel uw eerste voorkeursdatum:  
 
 
Omcirkel uw tweede voorkeursdatum: 
 
 

 
18 okt / 15 nov / 20 nov / 21 nov / 22 
nov / 27 nov / 28 nov / 29 nov 
 
 
18 okt / 15 nov / 20 nov / 21 nov / 22 
nov / 27 nov / 28 nov / 29 nov 
 
 

 
Datum tewaterlating is vastgesteld van 19 maart t/m 29 maart 

 

 
 

 

 

 

 

 
Winterstalling……………………………………………….. 
 
Winterstalling met gestreken mast………………. 
 
Mastenstalling……………………………………………… 
 

  
Eigenaar aanwezig?                     JA   |   NEE 
 
Slepen naar kraan                        JA   |   NEE 
 
Bezaansmast                                 JA   |   NEE 
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Wij verzoeken u dit aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen en te retourneren. Verwerking van 

de aanmeldingen alsmede de voorkeursdata geschiedt op volgorde van ontvangst. Geef altijd meerdere 

voorkeursdata aan om teleurstelling te voorkomen. Bij annuleren van deze overeenkomst brengen wij 25% van 

de totale kosten in rekening. Bij verplaatsen van uw kraanafspraak bij berging of te waterlating brengen wij 

EURO 45,- administratiekosten in rekening. Bij een no-show berekenen wij € 100,-  

 

Bij het ondertekenen van deze overeenkomst gaat u akkoord met de geldende richtlijnen en regels uit het 

Havenreglement van Marina Monnickendam alsmede met de Algemene HISWA voorwaarden, welke beide zijn 

bijgevoegd.  

 

 
Handtekening ……………………………………………….. 
Datum …………………………………………………………... 
Plaats ……………………………………………………………. 

 * Zie de achterzijde voor de volledige richtlijnen en regelgeving omtrent berging en tewaterlating 

 
Overige richtlijnen & regelgeving 
 
Marina Monnickendam is verzekerd voor het hijsen, het transport op de wal en het op een bok plaatsen van een 
schip. Hiervoor zijn alle HISWA regels van toepassing. Voor het onderbrengen van het schip op de wal moet u 
zelf een verzekering afsluiten. 
 
Voor het hijsen van de boot dient u duidelijke merktekens op de romp aan te brengen ter hoogte van de 
voetlijst waar de hijsbanden dienen te komen. Dit o.a. i.v.m. de plaats van de schroef, schroefas of saildrive en 
het soort kiel. Gebeurt dit niet dan is Marina Monnickendam niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die 
daar uit voortvloeit. De stickers hiervoor kunt u op het havenkantoor gratis afhalen.   

U moet er rekening mee houden dat uw schip op fenderdikte van het volgende schip komt te staan, dit is om 
zoveel mogelijk ligplaatshouders de kans te geven op de kant te staan. Tevens is gebleken dat schepen die 
dichter op elkaar staan op de wal en door fenders onderling gesteund worden minder gevoelig zijn voor 
stormen.   

U dient 30 minuten voor de winterberging aanwezig te zijn en zich te melden bij de havendienst of de 
havenmeester. Bij uw afwezigheid trachten wij telefonisch overleg met u te plegen, lukt dit niet dan zal het hijsen 
op de door ons geplande datum en tijd geschieden. Achterstag en kraanlijn dienen losgemaakt en/of verwijderd 
te zijn. U kunt ervoor kiezen dit door de havendienst te laten doen. Wanneer u ervoor kiest het zelf te doen maar 
blijkt het op het hijsmoment niet gebeurd te zijn, zijn wij genoodzaakt € 75,00 in rekening te brengen i.v.m. de 
verloren tijd. 
 
Wij kunnen alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren verwerken en in onze planning opnemen. U 
ontvangt van ons in de eerste 2 weken van oktober de definitieve planning, waarbij wij rekening proberen te 
houden met uw voorkeursdata.  

 

BIJLAGE: 

• TARIEVENLIJST WINTERBERGING 2020 - 2021 

• SERVICE AANVRAAGFORMULIER SCHEEPSONDERHOUD 


