WELKOM
INFORMATIEBROCHURE

Welkom op de Jachthaven
Ons bedrijf biedt Zomer- en Winterstalling voor boten. Het kenmerkt zich door zorgvuldige
stalling, een goed onderhouden terrein met mooie groenvoorzieningen, klantvriendelijk met een
"strikte" beleidsvoering.
Een totaalpakket voor onze klanten, service jaarrond, heeft prioriteit.
Onze Jachthaven is gesitueerd aan de Uiterweg met een directe verbinding met de Ringvaart
van de Haarlemmermeer en de Westeinderplassen. Een prachtig groengebied met volop
recreatie voor zowel grote als kleine schepen, motor- of zeilboten. Centraal gelegen in het
Hollandse Plassen vaargebied.
Via de Website kunt u allerlei informatie vinden over de zomer- en de winterstallingsmogelijkheden. De foto’s geven een impressie hoe onze Jachthaven er uit ziet.
Alle tarieven zijn overzichtelijk weergegeven in aparte documenten.

www.piethuisjachthaven.nl
Nieuwe klanten ontmoeten wij graag persoonlijk, zodat we met elkaar kunnen kennismaken en
dat u zelf kunt ontdekken of de Jachthaven aan uw verwachtingen voldoet.
Als u vragen hebt, vernemen wij dat graag via de mail of in een persoonlijk gesprek.

Een korte inleiding:
Fam. Huis, Piet en Elsbeth met hun 2 kinderen Sander en Vincent, zijn sinds 2002 de eigenaar
van Piet Huis Jachthavenbedrijf.
Dat het Jachthavenbedrijf van oorsprong kwekerij is geweest, vindt u terug in de vele
groenvoorzieningen en landelijke uitstraling.
Wij streven ernaar voor u een veilige, goed onderhouden, bereikbare, klantvriendelijke, maar
ook zelfstandige stalling te creëren. Met zelfstandig bedoelen we dat we geen
watersportvereniging zijn die gezamenlijke activiteiten organiseert of dat klanten met elkaar
dingen organiseren.
Piet en Elsbeth

Sander en Vincent

Je kinderen grootbrengen op een Jachthaven kent natuurlijk gevaren, maar ook een paradijs
van vermaak. Het varen, knutselen, maar ook daadwerkelijk al meehelpen is fantastisch om te
zien. Inmiddels zijn ze 18 en 21 jaar oud.
Sander is echt de “havenmeester”, en ook het liefst op de haven. Er zijn altijd wel vriendjes.
Vincent is de grappenmaker, die er graag op uittrekt, en voetballen zijn sport is.
Eigenlijk zijn we er altijd, en soms een paar uurtjes niet. Alle vakanties zijn voor ons seizoen,
en daarom proberen we in januari een weekje er tussenuit te knijpen om te wintersporten.
We proberen onze klanten het naar de zin te maken door zoveel mogelijk aanspreekbaar te zijn
zonder dat we de hele dag bereikbaar zijn op kantoor.
Mocht u ons willen bereiken, bel dan op 06-53681224. Dit mobiel van Piet staat eigenlijk altijd
aan. Mailen kan natuurlijk ook : info@piethuisjachthaven.nl

ZOMERSTALLING

Wij bieden zomerstalling aan in boxen, langszij naast de loods, of langszij een groenstrook.
Er is een directe verbinding met de Ringvaart van de Haarlemmermeer, waardoor u eenvoudig
leuke dagtochten kunt varen richting Kaag/Braasem, Uithoorn, Amsterdam etc.
Deze prachtig in het groen gelegen Jachthaven biedt een ontspannende sfeer in een groene
rustige omgeving.
Voor boten met een doorvaarthoogte tot 1.20 is er de mogelijkheid om binnendoor naar de
Westeinderplassen te varen. Als de boot hoger is, vaart u 15 minuutjes over de Ringvaart naar
de “Poel” .
De grote loods is in de zomermaanden ingericht als parkeerruimte, waardoor de auto dichtbij de
ligplaats kan worden geparkeerd en deze droog en uit de zon staat.
De toegang tot de Jachthaven wordt geregeld via een slagboom. Wij proberen op deze manier
onrechtmatige personen de toegang te weigeren.

WINTERSTALLING

Onze Jachthaven heeft een aantal loodsen waarin overdekte winterstalling van uw vaartuig
gerealiseerd wordt. Daarnaast bieden we ook stalling op de wal of in het water.
Wij bieden u een nauwkeurige en veilige stalling van uw schip, met up to date materiaal.
De reglementen zijn vooraf bekend bij onze klanten, zodat onduidelijkheden zoveel mogelijk
worden uitgesloten. Als er vragen zijn, neem dan kontakt met ons op. In overleg is er veel
mogelijk!
Met de hydraulische hijskraan met mastenlier, tezamen met de hydraulische botenkar wordt uw
schip met precisie, veiligheid en zorg uit het water getild, afgespoten en getransporteerd naar
een geschikte plaats in de loods of op de wal.

Waarom stalt u in de winter bij ons?
Graag zetten wij voor u op een rijtje waarom wij vinden, dat we service-gericht
werken met kwalitatief hoog materiaal.

➢

Onze jarenlange ervaring mag u het vertrouwen geven dat uw boot in goede handen
is.

➢

Er wordt veel aandacht besteed aan veiligheid, netheid en controle.

➢

Als u regelmatig in de wintermaanden naar de boot wilt, kunt u door de aanschaf van
een slagboomsleutel naar de loodsen. Zo proberen wij zoveel mogelijk veiligheid te
bieden. In de maanden oktober en maart zal de slagboom vanwege de vele
bewegingen, aan- en afvoer van boten, regelmatig open staan.

➢

De boot wordt zeer zorgvuldig afgespoten, waardoor het antifouling aanbrengen een
eenvoudige klus wordt.

➢

Doordat de boot op een bok met bouwstempels wordt gezet, is de ruimte er omheen
overzichtelijk, waardoor poetsen of antifouling aanbrengen, ondanks de beperkte
ruimte, tot de mogelijkheden behoort. Als u ergens niet bij kunt, dan svp melden,
zodat we de boot bij het uithellen even vrij zetten.

➢

Voldoende parkeergelegenheid op het terrein, ook in de winter.

➢

U kunt bij BINNEN-stalling zowel vòòr of na de winterperiode de boot op een ruimere
plek winter- of zomerklaar maken qua onderhoud. De periode 15 tot 30 september
en 1 tot 15 april is hiervoor bedoeld.
In overleg kunnen er vervolgafspraken worden gemaakt, die echter niet altijd
onbetaalde service kunnen zijn.

➢

Voor 10 april kunnen in principe alle boten op te water worden gelaten.

➢

U kunt ook op verzoek de boot vòòr 31 maart aanmelden om te laten staan tot een
nader te bepalen datum, weliswaar tegen betaling.

➢

De boot kan BUITEN worden gestald en eventueel na de stalling BINNEN orden gezet
voor verder onderhoud. U betaalt hiervoor verzetkosten en tot 30 april 5 Euro per
dag. Dit scheelt hellingkosten later in het jaar.

➢

De boot kan in de winter op uw trailer worden geplaatst. De stallingkosten worden
berekend op bootmaat, en niet op trailermaat. Ook de trailer kan zomers bij ons
worden gestald.

➢

Als u zomerklant bent en u geeft aan de boot nog even op het droge te willen houden
(zonder werkzaamheden) vanwege vakantie o.i.d., betaalt u voor de overdekte
stalling geen extra kosten.

➢

Ons motto : “In overleg is veel mogelijk.”, maar Nee hoort er soms ook bij.

