
 

 

 
 

Informatie winterstalling, wijzigingen en prijzen 

Winterstalling 
 
Blijft uw boot in het water liggen?  
Boten die in het water blijven, kunnen vanaf 31 oktober 2022 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 24 maart 
2023 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. Kunnen we niet 
achterhalen van wie het achtergebleven object is (indien er geen sticker op zit), dan zal het object 
opgeruimd worden. 
 
Boot kranen 
Wij kranen uw boot het liefst door de week, aangezien de weekenden druk zijn en er dan veelal 
vakantiekrachten aan het werk zijn. Mocht u door de week niet kunnen, dan kunt u (tegen bijbetaling 
van een weekendtoeslag) bij de receptie informeren naar een kraandatum in het weekend. Het is tot 
31 oktober 2022 mogelijk om uw boot uit het water te kranen.  
 
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 29 april 
2023 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). 
 
Prijzen winterstalling en extra’s 
Winterstalling per m2 van de boot       € 12,00 
In- of uit-kranen van de boot (per keer) incl. afspuiten*     € 60,00* 
Alleen mast erop of eraf kranen (per keer)*      € 80,00* 
In- of uit-kranen van de boot (per keer) incl. afspuiten + mast erop of eraf kranen* € 120,00* 
Bokhuur          € 110,00 
 
*In het weekend geldt een weekendtoeslag. Op zaterdag is deze toeslag 25%, op zondag 50%. 
 
 
 

https://www.kuilart.nl/winterstalling-boten-2022-2023/


 
 
 
 

 
 
 
Wijzigingen en prijzen 2023 
 
Inflatie en energie 
Ook wij worden geconfronteerd met bijzonder hoge inflatie cijfers. Wat de uiteindelijke jaarindex zal 
worden is nog een beetje gissen maar voor de bepaling van de prijzen zijn wij uitgegaan van 8%.  
 
Energieprijzen 
Afgelopen jaar hebben wij de stijging in energie maar ten dele doorberekend. Echter voor komend jaar 
verwachten wij helaas geen daling, maar alleen maar hogere energieprijzen. Voor het tarief van de 
stroom bij een vast stroompunt geldt daarom dat wij genoodzaakt zijn weer een verhoging door te 
voeren; naar € 0,40 p. kWh. De definitieve nieuwe prijs zullen wij in het nieuwe jaar bepalen, u 
ontvangt van ons t.z.t. weer bericht. Tevens behouden wij ons het recht gedurende het seizoen dit nog 
weer aan te passen, ook al doen wij dat liever niet.   
 
Energieverbruik niet meer inclusief 
Volgend jaar is een vast stroompunt niet meer inclusief de 50 kWh. Zo gaan we naar een systeem toe 
waarin de verbruiker betaalt. Anderzijds merken wij ook dat de inclusieve kWh vaak de verwachting 
scheppen dat die aantallen voldoende zijn, maar dat het verbruik toch vaak hoger uitvalt. 
 
Annuleren ligplaats 
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van uw ligplaats, dient u dit vóór 1 oktober 2022 
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 2023 (prijzen zijn per kalenderjaar) 
Ligplaats per m2 van de box     € 35,00 
Extra kosten bij kop- of langs steiger    € 80,00 
Vast stroompunt excl. verbruik     € 59,00 
Toegang park met 1 auto     € 95,00 
Toegang park met 2 auto’s tegelijk    € 190,00 
Toeristenbelasting (o.v.v. wijzigingen)    € 49,16 
Hond        € 90,00 


