
 

Op al onze verhandelingen gelden de betreffende HISWARECRON voorwaarden          winter 21/22 

 

B.V. Jachthaven H. Geijsman 
Zanddijk 5 
3233 XJ  Oostvoorne 
Tel: 0181-487 960 
info@geijsman-watersport.nl 

 
Winter-info/Stallingsreglement 

 

 

• Het uit water halen wordt in overleg en op afspraak verricht.  

• Pasje slagboom kunt u desgewenst afhalen in de winkel, borgsom + kosten € 45,00  Of indien reeds in 
uw bezit en verlopen dan kunt u deze laten verlengen, kosten € 20,00 

• De winterberging loopt tot uiterlijk 30 april 2022. 
Na deze datum wordt de extra stalling pro-ratio aan u berekend !   

• Schoonspuiten normale vervuiling onderwaterschip is inbegrepen. Extra werkzaamheden worden 
doorberekend. 

• Vergeet niet af te tappen uw motor, toilet, watertank en pompen.  

• Tijdens de winterstallingsperiode kunt u  gebruik maken van elektriciteit. Niet toegestaan is het 
uitvoeren van brandgevaarlijke activiteiten zoals gebruik elektrische kachels, verfföhnen, lassen, 
branden of open vuur 

• Na het  beëindigen van de dagelijkse werkzaamheden moeten de snoeren worden opgeruimd. 

• Werkzaamheden door derden uitsluitend mogelijk in overleg met ons.  

• Machinaal schuren tijdens de stalling is alleen mogelijk met stofafzuiging.   

• Het gebruik van haakse slijp-of schuurtol/borstel is niet toegestaan!  Zelf uitvoeren van laswerk is 
eveneens niet mogelijk 

• Indien gewenst en mogelijk kunnen wij u in het voorjaar meer ruimte geven, om uw werkzaamheden 
goed uit te kunnen voeren 

• Roken in de loods is niet toegestaan 

• Gasflessen en losse brandstoftanks mogen niet in de schepen achtergelaten worden 

• Brandgevaarlijk afval zoals verfrestanten, oplosmiddelen, polyesterhars en doeken moeten als klein 
chemisch afval worden afgevoerd   

• Overnachten aan boord op de wal of in de loods is niet mogelijk 

• Het te water laten wordt in overleg en op afspraak verricht  
  

     

Werkzaamheden die u uitgevoerd wilt zien graag op tijd met ons bespreken.  

 

Afgewerkte olie kan in de oliebol. (sleutel af te halen in de winkel). 

Aanbieden van sloopafval en/of grofvuil kan uitsluitend in overleg met de havenmeester.  

Teneinde het milieu, maar ook de vloer, zoveel mogelijk te ontzien is het schuren, schrappen en/of 

schilderen van uw schip zonder kleed op de vloer niet toegestaan. 

 

 

Openingstijden loods en terrein:  November t/m februari  08.30 – 17.00 uur 

      Maart    08.30 – 19.00 uur 

      April    08.30 – 20.00 uur 

 

LET OP loods zondags december t/m februari gesloten . De overige perioden open vanaf 10.00 uur. 

 

Het terrein en de loods zijn voor werkzaamheden gesloten van 24 december 2021 tot en met 09 

januari 2022. Tijdens deze periode blijft het toezicht op het terrein normaal gehandhaafd. 

 

 

Wij wensen u een prettig verblijf toe in onze winterstalling. 
 


