
 

 

Zierikzee :  Augustus 2020. 

Betreft  : Winterstallingtarieven en reserveringsformulier 2020-2021. 

 

 
Geachte watersporter, 
 

Hierbij doen wij u onze prijslijst en reserveringsformulier voor het komende winterstallingseizoen 2020-2021 toekomen. 

 
Wij voorzien u graag van een veilige binnen- of buitenstalling waarbij u uw schip onbekommerd  kunt stallen tot het 

nieuwe vaarseizoen. Gedurende het verblijf in onze stalling zullen wij alle  zorg aan uw vaartuig besteden die wij als 

verhuurder nodig achten. 

 

Verzekeringen, brandweer en andere overheden eisen dat ook van ons (naar aanleiding van diverse branden in 
winterstallingen). Om die reden nemen wij gasflessen en benzinetanks van  boord, slaan die op en schakelt de 220V 

netvoeding automatisch uit tussen 18.00 en 8.00 uur.  Om die reden zijn wij ook 

genoodzaakt u uitdrukkelijk te verzoeken uw formulier ondertekend  retour te zenden en goede nota te nemen van 

onze huisregels. Deze zijn vermeld op de achterzijde van het reserveringsformulier en het mededelingenbord in de 
loodsen. Alleen ondertekende formulieren waarborgen uw reservering. Wij rekenen hierbij op uw begrip. 

 

Toch bestaat er altijd een zeker risico. Daarom verzoeken wij u dringend de verzekering van uw vaartuig goed te 

bekijken. Uw vaartuig is tijdens de stallingperiode niet door ons tegen schade verlies of diefstal verzekerd. 

Wij adviseren u dan ook om uw vaartuig zelf all-risk te verzekeren, dan wel uw WA-verzekering (zoals 
verplicht gesteld in de HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen) aan te vullen met 

een cascoverzekering. 

 

Wij zijn er van overtuigd dat aandacht voor deze zaken en zorgvuldigheid hiermee een goede preventie is en 
plaatsen uw schip in het voorjaar graag terug in het water zoals het gekomen is. 

 

Mocht u een plaats willen reserveren verzoeken wij u het reserveringsformulier volledig ingevuld en ondertekend zo 

spoedig mogelijk aan ons retour te sturen . 
 

Indien gewenst staat onze werf voor u klaar om aan uw schip onderhoud of een eventuele reparatie uit te voeren. 

Kijk voor onze mogelijkheden ook op www.mulderyachtservice.nl. 

 

Mogen wij u er op attent maken, tijdig een kraanafspraak te maken en eventuele werkzaamheden tijdig aan ons 
door te geven zodat wij daar met onze planning rekening mee kunnen houden. 

 

Wij zijn Servicepunt voor Hagoort Sails. U kunt uw zeilen bij ons ter reparatie brengen en ophalen. U kunt bij ons een 

professionele (Festo) polijstmachine huren met de bijbehorende poetsmiddelen. 
 

Mocht u nog vragen of advies nodig hebben,  raadpleegt u dan iemand van onze werf. 

 

Wij danken u voor de getoonde interesse in onze jachtwerf en hopen ook u het komende seizoen als klant te mogen 

begroeten. 
 

 

Met vriendelijke groeten, 

 
 

Mulder Yachtservice 
 


