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Reglement (winter)stalling 
 
OPENINGSGSTIJDEN: 
Maandag t/m vrijdag van 9 tot 16.45 uur. 
Zaterdag, zondag van 09.30 uur tot 16.45 uur. 
Vanaf 24 december 2022 tot 9 januari 2023 zijn de loodsen gesloten. 
 
Buiten de openingstijden zal de elektra worden afgesloten. 

 
ALGEMEEN: 
1. Het hellingseizoen begint per 1 oktober. Uw schip dient dan hellingklaar te zijn (met gestreken mast). 

Kwetsbare accessoires dienen vooraf gedemonteerd te worden (vaantjes, antennes e.d.). Bij 
beschadiging kunt u Recreatiepark Aalsmeer niet aansprakelijk stellen voor deze kwetsbare onderdelen. 

2. Met betrekking tot de winterstalling huurt u ruimte om uw schip te stallen, u huurt geen specifiek stuk 
vloeroppervlakte. Dit betekent dat de schepen zo dicht mogelijk naast elkaar gestald kunnen worden, er 
zal derhalve weinig tot geen tussenruimte tussen de schepen zijn. Ook is het mogelijk dat schepen 
elkaar overlappen (hoge en lage boten). Indien u extra ruimte om uw schip wenst, kunt u deze tegen het 
geldende winterstallingtarief erbij huren. Aanvragen hieromtrent dienen uiterlijk 1 oktober door 
Recreatiepark Aalsmeer schriftelijk te zijn ontvangen en dienen door Recreatiepark Aalsmeer te worden 
goedgekeurd. Het plaatsen van bijboten of andere voorwerpen onder of naast de boot is tijdens de 
stalling niet toegestaan en dienen separaat te worden gestald tegen het geldende winterstallingtarief. 

3.  De gestalde schepen worden nagemeten door Recreatiepark Aalsmeer voordat de factuur wordt 
verstuurd. 

4. Het tarief voor de winterstalling wordt gebaseerd op de uiterste lengte van uw schip x de uiterste 
breedte van uw schip, inclusief alle uitstekende delen zoals o.a. zwemplateau, davits, roer, anker, 
boegspriet, etc.. 

5. Overstekende masten zijn alleen op aanvraag mogelijk en worden in rekening gebracht tegen het 
geldende winterstallingtarief. 

6.  Indien u uw schip tijdens de stalling wilt verkopen, dient u contact op te nemen met Recreatiepark 
Aalsmeer. 

7.  Recreatiepark Aalsmeer behoudt zich het recht voor uw schip te verplaatsen tijdens de wintermaanden. 
8. In bepaalde tijden van het jaar kan het wegens weersomstandigheden voorkomen dat er door condens- 

vorming druppels op de vaartuigen in de botenhuizen terecht komen. 
9.  De schepen dienen 15 maart vaarklaar te zijn. Stoppen of zelflozers dienen te zijn gesloten. Landvasten 

en touwen dienen aanwezig te zijn. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Schepen die niet vaarklaar 
zijn worden ook te water gelaten en kunnen nadien met de daaraan verbonden kosten weer opnieuw 
uit het water gehaald worden. Indien mogelijk kunt u in overleg met Recreatiepark Aalsmeer uw boot 
tegen betaling laten verplaatsen. 

10.  Voordat de schepen te water gelaten worden, dienen alle rekeningen betaald te zijn. Eventuele extra 
kosten, indien het schip later te water gaat, worden aan de klant doorberekend.  

11. Als winterstallingsklant van Recreatiepark Aalsmeer dient u in het bezit te zijn van een geldige 
parkeerpas. Deze is tijdens kantooruren verkrijgbaar op het kantoor. De borg bedraagt 50,- euro en 
wordt afgeschreven over een periode van 5 jaar (daadwerkelijke kosten 10,- euro per jaar). 

12. Recreatiepark Aalsmeer zorgt niet voor een verzekering van de schepen die ligplaats houden of in 
stalling zijn. U dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering (all risk of WA-casco). 
Recreatiepark Aalsmeer kan u vragen het verzekeringsbewijs te overleggen. Het door u niet afdoende 
verzekeren van uw vaartuig tegen cascoschade komt voor uw eigen risico.  

13. Voor de regels omtrent annuleren en opzeggen verwijzen wij u naar respectievelijk artikel 7 en 8 van de 
HISWA algemene voorwaarden huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen. Binnen 14 dagen na opzegging 
ontvangt u een bevestiging van de opzegging, deze dient u te kunnen overleggen.  
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VERBODEN TIJDENS STALLING  
14. Het is niet toegestaan gasflessen en losse brandstoftanks aan boord of op Recreatiepark Aalsmeer 

achter te laten.  
15. Het is niet toegestaan om accu’s in het vaartuig op te laden zonder direct toezicht. 
16.  Het is niet toegestaan van de gestalde schepen steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen. 
17.  Het is niet toegestaan om verf föhnen te gebruiken. 
18.  Het is niet toegestaan om de (scheeps-) verwarming te gebruiken zonder direct toezicht.  
19.  Het is niet toegestaan om het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht. 
20.  Het is niet toegestaan vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren. 
21.  Proefdraaien van motoren in de winterstalling is verboden. 
22.  Het is verboden te roken in de loodsen. 
 

ONDERHOUD TIJDENS STALLING 
23.  Klein onderhoud aan de schepen is toegestaan, echter alleen na toestemming van Recreatiepark 

Aalsmeer en dient elk jaar voor 1 oktober te worden aangevraagd. Groot onderhoud of verbouwingen 
in of aan de schepen zijn niet toegestaan tijdens de winterstaling. Indien u groot onderhoud aan uw 
schip wilt plegen, dan kunt u contact opnemen met Recreatiepark Aalsmeer om de mogelijkheden te 
bespreken voor uitvoering in de periode mei-september. 

24.  Het is toegestaan uw schip te schuren, mits gebruik wordt gemaakt van goed werkende professionele 
stofafzuiging. Er mag geen stof op andere boten of de omgeving rondom uw boot komen.  

  Brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het 
algemeen zijn te allen tijde ten strengste verboden. Overtreding van dit artikel geeft Recreatiepark 
Aalsmeer het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang tot de jachthaven te 
ontzeggen. 

25.  Degene die onderhoud aan zijn schip pleegt, dient de ruime vloeroppervlakte onder en rondom de boot 
volledig af te dekken met bouwzeil of stucloper. Schade aan de vloer (verfspatten etc.) wordt aan u 
doorbrekend.  

26.  Na het werken aan uw schip dient u de stallingsplaats dagelijks netjes achter te laten: spullen in het 
schip plaatsen en de vloer stofvrij op te leveren. Indien dit niet wordt opgevolgd, dan behoudt 
Recreatiepark Aalsmeer zich het recht voor de werkzaamheden te verbieden en de spullen die buiten 
uw schip geplaatst zijn te verwijderen. 

27. Afgewerkte olie, bilgewater, verfresten en toebehoren plaatsen in de daarvoor bestemde bak (loods 
Uiterweg 214) in een afgesloten verpakking. 

28. Gebruik van lichtbrandbare stoffen is zonder medewerking van Recreatiepark Aalsmeer niet 
toegestaan. 

29. Zonder toestemming van Recreatiepark Aalsmeer is het niet toegestaan, reparaties en/of  
onderhoudswerkzaamheden door derden te laten verrichten. Tevens dient een derde zich bij aankomst te 
melden bij het park en heeft u in overleg met Recreatiepark Aalsmeer de werkzaamheden, eventuele 
vergoedingen en toelatingseisen besproken. Tussentijdse wijzigingen (bijvoorbeeld in de werkzaamheden of 
uitvoerder) moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Recreatiepark Aalsmeer, die zich het recht 
voorbehoudt om zijn eerdere verstrekte toestemming op grond van deze wijziging in te trekken. Alle regels die 
zijn opgenomen in het haven en werfreglement zijn ook voor derden van toepassing. Uw werkzaamheden en 
de werkzaamheden die door derden op uw verzoek worden verricht zijn voor uw eigen risico. U vrijwaart 
Recreatiepark Aalsmeer voor aanspraken van derden door u direct of indirect veroorzaakte schade. 

 

HISWA VOORWAARDEN        
30. Voorts gelden de bepalingen die gesteld worden in de Hiswa Algemene Voorwaarden huur en verhuur 

lig- en /of bergplaatsen (voor vaartuigen en aanverwante artikelen) en het Hiswa Haven- en 
werfreglement. 

 

OPVOLGING 
31.  Het wordt op prijs gesteld als overlast en/of verdachte zaken (telefonisch) worden gemeld; met 

verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan. 
 32.  Een ieder die zich op Recreatiepark Aalsmeer bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester, 

werfbaas of zijn/haar personeel op te volgen. Overtredingen van het reglement geeft de 
havenmeester/de werfbaas het recht de overtreder de toegang tot Recreatiepark Aalsmeer te 
ontzeggen. 


