
Opgaveformulier winterstalling   2021 - 2022

: 

O 

Afmeting bootlengte: meter 

Beedte: meter 

Gewicht: Kg. 

* aankruisen indien van toepassing. 

Door ondertekening gaat u akkoord met het takel- en droogstallingsreglement versie 2014.01. 

______________________ Handtekening voor akkoord: 

Datum : Volgnummer: ______ (niet invullen) 

Lever dit uitgeprinte formulier ondertekend en uiterlijk voor 17 
september 2021 in bij de JWS-havenbeheerder. 
Bij annulering na deze datum wordt het volledige tarief voor de winterstalling in rekening gebracht. 

of staat op wachtlijst : 

:

:

:

:

:

mobiel: vast:

:

:

:

Motorboot 
Zeilboot met kiel
Zeilboot zonder kiel

Naam

Email adres 

Postcode

Woonplaats 

Telefoonnummer 

Lidnummer 

IBAN

Type boot*

Adres

Ligplaats

Hierbij schrijf ik mij in voor de volgende takeldag*: 16 oktober 2021 

13  november 2021



It Noard 1 
8512AB Broek 
0513-413865 / 06-21692081 
www.jwsjoure.nl 

WINTERSTALLINGSREGLEMENT, versie 2019,01 

J.W.S. ligplaatsgerechtigden die voor takel- en droogstalling in aanmerking willen komen, dienen dit kenbaar te 
maken door middel van bijgevoegd opgavenformulier. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

Algemeen: 
Tijdens de takel werkzaamheden (vrijdag middag en zaterdag) op de haven (Griene Moune) zal in principe 
voor het gehele haventerrein een toegangsverbod van kracht zijn. Toegang is alleen toegestaan na 
toestemming van de havenbeheerder of een bestuurslid, waarbij zijn instructies nadrukkelijk door u 
opgevolgd dienen te worden. 
U krijgt uiteraard, na instructies, toestemming om naar uw eigen boot te gaan. 

Aanlevering van uw boot: 
• U dient minimaal een half uur voor de opgegeven tijd op de jachthaven aanwezig zijn. Wachttijden

worden doorberekend.
• Indien u uw boot in het water winterklaar wilt maken, dan dient u dit vooraf te doen, de takelploeg kan 

hier uiteraard niet op wachten.
• Alleen schepen met een schoon onderwaterschip worden toegelaten.
• Het reinigen van het onderwaterschip is niet toegestaan op het JWS-terrein.
• Mocht na drogen van uw schip blijken dat dit wordt genegeerd dan wordt u in principe uitgesloten van

het takelen in de verdere toekomst.
• U bent als schipper/eigenaar volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juridische en financiële 

gevolgen.

Takelwerkzaamheden: 
• De havenbeheerder of zijn vervanger is aanspreekpunt en hoofd van de takelploeg.
• Alleen tijdens het takelen van uw eigen boot is het toegestaan dat u en een eventuele hulp op het 

haventerrein aanwezig bent. Nadat uw boot op de bok staat, dient u en uw eventuele hulp direct het 
haventerrein te verlaten, dus geen dekkleden  en andere werkzaamheden ect.
Sluit vooraf (voor het takelen) uw boot alvast af.

• Tijdens uw aanwezigheid dient u:
o Alle instructies van het hoofd van de takelploeg op te volgen.
o Een helm te dragen (is beschikbaar).
o Mag u zich nimmer onder de last (boot) van de kraan bevinden.

• Uw boot wordt in overleg met u op de bok geplaatst, reclameren achteraf is niet mogelijk. 

Ondersteuning / bokken: 
• Ondersteuningsmateriaal moet veilig en direct bruikbaar zijn, dit  ter beoordeling van bestuur of diens 

afgevaardigde. Olievaten e.d. zijn niet toegestaan als dragend ondersteuningsmateriaal.
• Bokken en ondersteuningsmateriaal mogen pas na 1 week voor takeldag (uit) op de aangegeven

droogstallingsplek geplaatst worden en dienen de zondag na takeldag (in) verwijderd te zijn.
• Wij raden u aan verstelbare ondersteuning te gebruiken.

Werkzaamheden aan uw boot tijdens de winterstalling: 
• Alleen het poetsen van uw boot en het aanbrengen van antifouling is toegestaan.

Daarbij dient de ondergrond voldoende te worden afgedekt.
Voor alle overige werkzaamheden aan de buitenzijde van uw boot dient u toestemming aan de
havenbeheerder te vragen.

Niet naleving van bepalingen in dit contract kan leiden tot uitsluiting voor takelen en droogzetten. Aanwijzingen 
van havenbeheerder en/of takelploeg moeten stipt worden opgevolgd. 
De JWS is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens takelwerkzaamheden / droogstalling.
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