
ONDERWATERSCHIP: 

Van alle schepen wordt het onderwaterschip direct na het kranen onder hoge druk schoongespoten. Hier-

mee wordt voorkomen dat de aanslag en aangroei opdroogt, waardoor dit later moeilijker te verwijderen 

is. 

OP -EN AFTUIGEN EN HET STALLEN VAN DE MAST(EN): 

Onder het standaard op -en aftuigen van masten verstaan wij: 

Het wegnemen van de giek en  mast zonder zeil, eventueel ontkoppelen van elektrische bedrading. 

De mast gereed maken voor transport en het zetten van de mast, zoals deze voor de winter 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 mastenberging. 

De giek blijft aan boord.  

Om schade aan masten te voorkomen, is het niet toegestaan in de berging aan uw mast te werken. 

Indien de mast aan boord blijft en buiten het schip steekt, dan wordt deze maat als scheepslengte 

aangehouden  voor de berekening van de stallingkosten. 

BOKKEN: 

Alle schepen worden op een universele bok geplaatst. Voor zware schepen wordt een zware bok gebruikt  

MOTOR EN SANITAIR WINTERKLAAR MAKEN + ACCU EN MOTORONDERHOUD: 

Hier onder verstaan wij: 

Olie verversen  en het vervangen van de olie -en brandstoffilters. 

Controle en indien nodig het vervangen c.q. bijstellen van de: 

Kleppen, impeller, V-snaar, motorsteunen, slangen, bedrading en keerkoppeling. 

Schroefas afdichting controleren, indien nodig smeren en in het voorjaar ontluchten. 

Sanitair : 

Drinkwater aftappen  en leegblazen of met drinkwaterantivries vullen en toilet met antivries  beveiligen. 

En in het voorjaar alles weer bedrijfsklaar maken. 

Op de winterbergingovereenkomst kunt U, geheel naar uw eigen wensen aangeven, wat U wel en 

niet gedaan  wilt hebben. 

Richtlijnen voor de winterberging 

Gasflessen mogen niet aan boord blijven. 

Tel: 0031(0)514681232 
Fax: 0031(0)514682495 
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Winterbergings Prijzen 2019—2020 

Stalling in de verwarmde hal:   

Stalling schepen in verwarmde hal incl.  2x kranen en 1x afspuiten onderwater-

schip.    

Bokhuur en eventueel intern transport naar onze werkplaats. € 51,80  m2 

In combinatie met een ligplaats  bij ons  in de haven. € 48,80  m2 

Alleen stalling op trailer   €  28.80  m 2 

Buitenstalling:   

Stalling buiten incl. 2x kranen en 1x afspuiten onderwaterschip.   

Bokhuur en eventueel intern transport  naar onze werkplaats.    € 22,00  m2 

In combinatie met een ligplaats  bij ons  in de haven. € 20,50  m2 

Sjorbanden verplicht bij staande mast per schip   €  47,00  

Stalling masten zonder radar. € 9,90  per meter 

Toeslag met radar. € 2,70  per meter 

   

Stalling buitenboordmotor. € 45,90  per motor 

In combinatie met onderhoudsbeurt. € 18,50  per motor 

   

Mast leggen en zetten per manuur inclusief kranen. € 65,00   

   

Wassen van de zeilen. € 9,95  m2 

Opslag zeilen per zeil    € 25,00  

Stroomaansluiting binnen/buiten. € 45,80  

per schip 

Per schip 

Prijs per KWH. € 0,37   

   

Onderhoud accu. (periodiek laden en ontladen) € 25,50  per stuk 

Opslag gasflessen (mogen niet aan boord blijven)   € 17.50 pst 

Aanbrengen antifouling.   

Tot 35 FT € 13,80  per FT 

36 tot 45 FT € 16,00  per FT 

meer dan 45 FT € 18,70  per FT 

   

Mileuheffing. € 56,00  per schip 
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Eigenaar_____________________________________ 

 

Adres     ____________________________________________________________________________________________ 

 

Postcode  + woonplaats   _______________________________________________________________________________ 

 

Telefoon overdag___________________________‘s avonds __________________________________________________ 

 

Email  ______________________________________________________________________________________________ 

 

Stalling:: Binnen Verwarmd / Buiten 

 

Scheepsnaam ________________________________________________________________________________________ 

 

Type _______________________________________________________________________________________________ 

 

Thuis haven _________________________________________________________________________________________ 

 

Afmeting : lengte ________________ breedte  ____________________diepgang _________________________________ 

 

Motormerk ________________________________________type _____________________________________________ 

 

Aantal accu’s ______________________________ mast lengte _______________________________radar ja/ nee 

 

Datum winterberging  : voorkeur uit water na____________________________in water voor ____________________ 

  

Eigenaar aanwezig : ja / nee  

 

 

WERKZAAMHEDEN WINTERBERGING 2019—2020 

 

#  SCHIP AFTANKEN                                                         #   MOTOR EN SANITAIR BEDRIJFSKLAAR MAKEN                         

 

#  ZEILEN AFNEMEN EN DROGEN                               #   MOTORONDERHOUD VOLGENS RICHTLIJNEN 

 

#  ZEILEN WASSEN                                                           #   BUITENBOORDMOTOR IN BERGING 

 

#  MASTBEDRADING LOS NEMEN                               #   BUITENBOORDMOTOR ONDERHOUD  

 

#  MAST LEGGEN                                                             #    ACCU ONDERHOUD  

 

#  MAST ZETTEN                                                              #    INSPECTIE VAN :  # KACHEL  # LIEREN  

                                                                                                                                         # BOEGSCHROEF  # ANNODE 

#  MASTBEDRADING AANSLUITEN                                                                     #  SCHROEF EN SCHROEFAS  

 

#  MAST AFTRIMMEN                                                     #    GASINSTALATIE INCL. KEURING  

 

#  ZEILEN AANSLAAN                                                     #     ANTIFOULING   KLEUR ______ SOORT_________  

 

#  MOTOR EN SANITAIR WINTERKLAAR                #     GASFLES OPSLAG __________STUKS. 

 

Ik verklaar mij akkoord met de richtlijnen zoals genoemd op 

deze formulieren alsmede met de algemene voorwaarden  

DATUM_______________PLAATS __________________ 

                              HANDTEKENING  

 

 

ANDERE WERKZAAMHEDEN: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________



Tel: 0031(0)514681232 
Fax: 0031(0)514682495 

KLIPPER 1 
8721 EM WARNS  

Ligplaatsen 2020 

Email: Siragwatersport@gmail.com 

Web  : Siragwatersport.nl 

LIGPLAATSEN WORDEN PER VOL JAAR VERHUURD  ( zomer en winter )  

 

 

11 METER BOXEN PER JAAR      € 1100,00 

 

14 METER BOXEN PER JAAR      € 1900,00 

 

AFWIJKENDE LIGPLAATS PER MAAND   € 

 

LIGPLAATS EXCL. TOERISTENBELASTING  

 

STROOM AANSLUITING      €     45,00 

 

KWH        €       0,35 

 

 

Eigenaar  _______________________________________________________________________________________ 

 

Adres       _______________________________________________________________________________________ 

 

Postcode  +  woonplaats ____________________________________________________________________________ 

 

Telefoon overdag:__________________________ avond:_________________________________________________ 

 

Email ___________________________________________________________________________________________ 

 

Ingangsdatum ____________________looptijd 1 jaar ( schriftelijk opzegtermijn 3 maand voor afloop contract . 

 

Scheepsnaam ________________________________ type  ________________________________________________ 

 

Lengte ___________________________ breedte __________________________diepgang_______________________ 

 

 

 

DATUM ____________________PLAATS________________HANTEKENING ________________________________ 

PRIJZEN   LIGPLAATSEN (Incl. 21% BTW): 

 

 

 


