
 

 

 
 

Informatie winterstalling, wijzigingen en prijzen 

Winterstalling 
 
Blijft uw boot in het water liggen?  
Boten die in het water blijven, kunnen vanaf 31 oktober 2021 in de boxen 208 t/m 305 worden 
aangemeerd. Wanneer u zich meldt bij de receptie, dan hoort u welke boxen mogelijk zijn. De boot 
moet voorzien zijn van een sticker. Deze sticker kunt u vooraf afhalen bij de receptie. Vóór 25 maart 
2022 moet uw boot weer terug zijn in uw eigen box. Wanneer u uw boot deze winter in het water laat 
liggen, verzoeken we u om deze zoveel mogelijk wind- en winterklaar te maken.  
 
Trailers en boten 
Alle boten (dus ook catamarans, optimisten, surfplanken e.d.) en trailers die na 31 oktober op het 
terrein blijven staan, maar niet voorzien zijn van een winterstallingssticker, worden verplaatst naar de 
trailerparkeerplaats. Deze worden gefactureerd volgens het winterstallingstarief. 
 
Winterstalling boot 
Winterstalling voor uw boot kunt u aanvragen via het online winterstallingsformulier. Dit formulier 
vindt u ook in de bijlage van de mail. Voor alle boten die bij ons zijn gestald, geldt dat ze voor 30 april 
2022 van het parkeerterrein af moeten zijn.  
 
Graag attenderen wij u er op dat het wegens milieuredenen niet is toegestaan om op het 
parkeerterrein aan het onderwaterschip te klussen; zoals schuren en antifouling aanbrengen. Voor het 
werken aan uw boot verwijzen wij u graag door naar Jachtwerf Busman (Ooste 49 in Koudum, 06-
53892846). 
 
Bent u op zoek naar een overdekte winterstalling? Dit kan bij Stalling De Dammen, reserveren kan via 
06-51242697 of via info@stallingdedammen.nl. Wij raden u aan een reservering zo spoedig mogelijk 
aan te vragen, dit in verband met beperkte stallingsruimte. Het eventuele boottransport naar de loods 
van De Dammen en terug kunnen wij voor u verzorgen, de prijs hiervan vindt u bij de tarieven. 
Aanvragen van boottransport kunt u doen bij de receptie.  
 
Prijzen winterstalling en extra’s 
Winterstalling per m2 van de boot   € 11,00 
In- of uit-kranen van de boot (per keer)   € 52,50 
Mast erop of eraf kranen (per keer)   € 40,00 
Bokhuur      € 100,00 
Afspuiten boot per m2 van de boot   € 1,95 
Boottransport Stalling de Dammen (heen en terug) € 110,00  
 
 
 
 
 
 

https://www.kuilart.nl/winterstalling-boten-2021-2022/
mailto:info@stallingdedammen.nl


 
 
 
 

 

 
Wijzigingen en prijzen 2022 
 
Auto  
Helaas kampen we met een tekort aan parkeerplaatsen op het vakantiepark. Er zijn meerdere 
ligplaatshouders die ook een jaarplaats/seizoenplaats hebben op De Kuilart. Zij hebben daardoor al 
toegang tot het park met 1 auto, een extra auto is dus niet per definitie nodig. Om het 
parkeerprobleem deels op te lossen hebben we er voor gekozen om bij een ligplaats niet standaard 
toegang tot het park met een auto te verlenen. Uiteraard kunt u er per 2022 voor kiezen om toegang 
met een auto bij te boeken. De kosten hiervan vindt u onderaan dit document. Omdat deze kosten 
nieuw zijn, worden de ligplaatstarieven niet verhoogd en zien we af van indexatie. Ondanks dat de 
bouw van het nieuwe zwembad én de afronding van de vervanging van de haven een verhoging wel 
zouden rechtvaardigen.  
 
Kentekens doorgeven 
Daarnaast merken wij dat kentekens tijdens het seizoen gewijzigd worden voor bezoek. Dat is niet de 
bedoeling en zal in 2022 ook niet langer mogelijk zijn. Indien u er voor kiest om met 1 auto toegang tot 
het park te hebben, dan kunt u bij aanvang van het seizoen 3 kentekens dorgeven. Wilt u met 2 auto’s 
toegang hebben, dan kunt u maximaal 5 kentekens doorgeven. Wijzigen gedurende het seizoen is in 
principe niet meer mogelijk. Alleen indien u een nieuwe auto heeft gekocht, kunt u een kenteken 
wijzigen. Hiervoor komt u persoonlijk aan de balie met het nieuwe kentekenbewijs. Ook hiermee willen 
we meer grip krijgen op het aantal auto’s dat op het terrein staat. 
 
SEP tegoed 
Per 2022 geven we geen SEP tegoed meer terug bij inleveren van de SEP-kaart. Dit tegoed blijft wel 
onbeperkt geldig, u kunt het tegoed dus gerust bewaren tot een moment waarop u het weer gaat 
gebruiken. Mocht u een lege kaart hebben en deze niet meer gebruiken, ontvangen wij deze kaart wel 
graag terug. Tot 31-12-2021 kunt u het geld wat op uw SEP-kaart staat nog retour krijgen. 
 
Annuleren ligplaats 
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van uw ligplaats, dient u dit vóór 1 oktober 2021 
schriftelijk per e-mail aan ons door te geven. Indien uw situatie onzeker is i.v.m. eventuele verkoop 
van de boot, verzoeken wij u uw ligplaats toch op te zeggen. Mocht de verkoop niet doorgaan of koopt 
u een andere boot, dan zoeken we een passende oplossing voor u.  
 
Wij hopen dat u nog lekker aan het genieten bent van dit watersportseizoen en zien u graag volgend 
jaar weer terug op De Kuilart. Tot slot wensen wij u alvast een mooi najaar en een goede winter toe!  
 
Prijzen haven 2022 (prijzen zijn per jaar) 
Ligplaats per m2 van de box     € 32,50 
Extra kosten bij kop- of langs steiger    € 75,00 
Vast stroompunt incl. 50 kWh excl. resterend verbruik  € 59,00 
Toegang park met een auto     € 95,00 
Toegang park met 2 auto’s tegelijk    € 190,00 
Toeristenbelasting (o.v.v. wijzigingen)    € 49,16 
Hond        € 85,00 


