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Medemblik, zomer 2020

Geachte heer, mevrouw,

Wilt u bij MYS (Medemblik Yacht Service) in de Winterstalling, dan vragen wij u onderstaande 
Winterstallingsformulieren op te slaan en in te vullen en aan ons per e-mail terug te sturen naar 
info@mys.nl  

Hieronder treft u een formulier waarin u al uw gegevens kunt invullen, alsmede alle gegevens van 
uw schip. Hiermee stemt u dan tevens toe dat we uw persoonlijke gegevens bij MYS opslaan en 
gebruiken. 

Ook vindt u het gedeelte “Winterstalling formulier 2020”. Vul uw naam en jachtnaam ter 
identificatie in. Daarna kunt u de gewenste werkzaamheden aanvinken. Sommige werkzaamheden 
zijn verplicht voor de winterstalling binnen, zoals het leegmaken van de grijs en zwart water tank en 
een 10 uren test om de kwaliteit van uw accupakket te bepalen indien u gebruik wilt maken van de 
optie accu onderhoud. 

Als u niet kiest voor periodiek onderhoud van uw accu’s, en u wenst zelf zo nu en dan de accu’s op 
te laden, is dit alleen toegestaan in overleg met onze afdeling Werkvoorbereiding en Planning. 

Nadat alle benodigde velden zijn ingevuld, vragen wij u het formulier op twee plaatsen te 
ondertekenen met uw e-mail adres, en het bestand bewaren en opslaan voor uw referentie en naar 
ons terug sturen per e-mail aan info@mys.nl  Mocht dit allemaal niet lukken, dan kunt u nog altijd 
het bestand gewoon afdrukken, met de hand invullen, ondertekenen en naar ons toe sturen. Na 
ontvangst door MYS (Medemblik Yacht Service) ontvangt u een bevestiging van de registratie. 

De plaatsen worden op volgorde van binnenkomst vergeven. Er zijn zo’n 130 plaatsen binnen in de 
verwarmde en beveiligde winterstalling beschikbaar en 70 plaatsen buiten. Graag horen we van u 
wanneer we uw jacht kunnen verwachten en de door u gewenste datum van de tewaterlating. Vult 
u niets in dan houden we 30 mei 2021 aan.
Indien u in het weekend uw schip aanlevert, zou u dan uw gelabelde sleutels in onze brievenbus
willen doen? Bvd.

Mocht u nog specifieke wensen hebben voor een reparatie of refit, dan kunt u met ons contact 
opnemen via info@mys.nl 

Bij voorbaat dank en tot spoedig weerzien.

Met vriendelijke groet,  

Remco Sol
Manager MYS
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KLANT EN JACHT INFORMATIE 

Om teleurstelling te voorkomen, graag het in de bijlage gevoegde “Winterstalling formulier 

2020” bestand invullen en compleet ingevuld aan ons te e-mailen op info@mys.nl 

KLANT 

Naam: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Telefoon thuis: 

Telefoon mobiel: 

E-mail:

JACHT 

Naam: Merk mast: 

Merk en type: Merk zeilen: 

Bouwnummer: Kleur romp: 

Bouwjaar: Materiaal romp: 

Thuishaven: Merk motor: 

Ligplaats/box nr.: Type motor: 

Watersportvereniging: Aantal cilinders: 

Verzekeraar: Type accu’s: 

Polis nummer: Aantal accu’s: 

Lengte over alles: meter 

Breedte over alles: meter 

Diepgang: meter 

Gewicht: ton 

Lengte mast: meter 

Radar in mast: 



AANMELDINGSFORMULIER WINTERSTALLING 2020/2021
Om teleurstelling te voorkomen, gaarne dit formulier compleet ingevuld vóór 15 september 2020 aan ons
toesturen op info@mys.nl of per post naar MYS, Overleek 7, 1671 GD Medemblik.

Eigenaar
Jachtnaam

PERIODE
De Winterstallingsperiode is in principe van 15 oktober t/m 31 mei. 
Daarbuiten geldt het zomerstallingstarief of ligplaatstarief. 

Gewenste datum aanvang winterstalling*:
      Ik ben persoonlijk aanwezig (niet noodzakelijk)

Gewenste datum einde winterstalling*:

57,40€          per m²
22,00€          per m²
22,00€          per m²

300,00€        per stuk
8,30€             per m
9,84€             per m

95,33€          per m

VP Winterstalling in verwarmde en beveiligde hallen*
VP Winterstalling buiten vanaf 40 voet met gestreken mast* 
VP Winterstalling buiten tot 40 voet met staande mast* 
VP Winterstalling RIB in verwarmde hal
VP Mast opslag binnen (zonder radar)
VP Mast opslag binnen (met radar)
VP Winterstalling in het water
VP Milieutoeslag (Verplicht) 48,00€          (éénmalig)

Voor akkoord Datum:

Type e-mail adres voor akkoord

* inclusief kraankosten in/uit water, transport, onderwaterschip afspuiten, bok huur en elektriciteit om de accu’s
 op spanning te houden. 

Alle genoemde prijzen zijn  inclusief 21% BTW
Hiswa Leveringsvoorwaarden, HISWA Haven- en Werfreglement, Hiswa Lig- en Bergplaatsen voorwaarden, MYS Stallingsbepalingen zijn op al onze 
leveringen van toepassing. Deze zijn te vinden op onze website www.mys.nl onder "Winterstalling Binnen". Door ondertekening van deze 
aanmeldingsformulieren verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden. MYS is niet aansprakelijk voor de 
risico's van diefstal, verlies, tenietgaan of beschadiging van het schip en aanverwante goederen. De eigenaar dient de zaak gedurende de winterstalling 
dan ook voor eigen rekening en risico te verzekeren tegen alle denkbare risico’s  die verlies of beschadiging van zijn zaak tot gevolg kunnen hebben.
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     Ik ben persoonlijk aanwezig (niet noodzakelijk)

* wij gaan er van uit dat u niet persoonlijk aanwezig bent bij het uit het water halen en/of te water laten van uw 
schip. Mocht u toch persoonlijk aanwezig willen zijn, geeft u dat hier aan. Onze afdeling werkvoorbereiding zal 
contact met u opnemen voor het inplannen van een afspraak.
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OPDRACHTFORMULIER WERKZAAMHEDEN WINTERSTALLING 2020/2021

WERKZAAMHEDEN TUIGAGE MAST, € 72,63 per uur
Zeilen afhalen Nacalculatie ca. 3-4 uur
Zeilen zetten Nacalculatie ca. 3-4 uur
Loskoppelen mast elektriciteit Nacalculatie
Aankoppelen mast elektriciteit Nacalculatie
Aftuigen en afnemen dekmast 28,19€          per m
Zetten en optuigen dekmast 35,67€          per m
Aftuigen en afnemen steekmast 31,98€          per m
Zetten en optuigen steekmast 37,52€          per m

317,75€        per keer

317,75€        per keer

WERKZAAMHEDEN CASCO, € 72,63 per uur
Reinigen romp en dek compleet 108,75€        
Teakdek reinigen Nacalculatie ca 2 uur
Reinigen interieur (mits in redelijke staat) 300,00€        
Poetsen romp 49,15€          per m
Poetsen opbouw 49,15€          per m
Polijsten en poetsen romp, dek en opbouw Nacalculatie
Plaatsen winterkleed Nacalculatie
Afnemen winterkleed Nacalculatie
Jacht afdekken met folie bij binnenstalling 11,22€          per m
Eén laag antifouling oprollen 55,97€          per m
Inspectie onderwaterschip 72,63€          per stuk

OVERIGE WERKZAAMHEDEN TUIGAGE, € 72,63 per uur
Grootzeil, inspectie en reparatie Nacalculatie
Genua of fok, inspectie en reparatie Nacalculatie
Kotterfok, inspectie en reparatie Nacalculatie
Spinnaker/gennaker, inspectie en reparatie Nacalculatie
Zeilen wassen Nacalculatie aantal
Buiskap, inspectie en reparatie Nacalculatie
Bimini, inspectie en reparatie Nacalculatie
Kuiptent, inspectie en reparatie Nacalculatie
Buiskap/bimini/kuiptent wassen Nacalculatie aantal
Inspectie per tuigage incl rapport, liggende mast 95,93€          per stuk
Inspectie per tuigage incl rapport, staande mast 202,52€        per stuk

Aftuigen en afnemen steekmast > 50 voet, meerprijs ivm spec. 
kraan
Zetten en optuigen steekmast > 50 voet, meerprijs ivm speciale 
kraan
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VEILIGHEID
Inspectie per reddingsvlot Nacalculatie per stuk
Inspectie per zwemvest Nacalculatie per stuk
Inspectie brandblussers Nacalculatie
Inspectie brandblusser machinekamer Nacalculatie

WERKZAAMHEDEN TECHNIEK, € 72,63 per uur
Service en inspectiebeurt motor per cylinder (min. 2 cilinders) 122,58€        per cilinder
Service en inspectiebeurt generator Nacalculatie
Olie van keerkoppeling / saildrive verversen Nacalculatie
Reinigen en ledigen vuilwatertank (verplicht bij binnenstalling) Nacalculatie
Reinigen en ledigen grijswatersysteem  (verplicht bij binnenstalling) Nacalculatie
Winterklaar maken sanitair en doorvoeren Nacalculatie
Winterklaar maken motor Nacalculatie
Winterklaar maken generator Nacalculatie
Onderhoud stuurinstallatie Nacalculatie
Onderhoud schroefassysteem Nacalculatie
Onderhoud kachel Nacalculatie
Onderhoud koelkast Nacalculatie
Onderhoud kooktoestel Nacalculatie
Onderhoud airco Nacalculatie
Periodiek opladen accu's + controle per maand 36,32€          per maand
10 Uren accu capaciteits test (verplicht bij periodiek opladen) Nacalculatie

Visuele inspectie huiddoorvoeren en afsluiters Nacalculatie
Inspectie en onderhoud lieren Nacalculatie

Inspectie en onderhoud ankerlier Nacalculatie

Inspectie / onderhoud gasinstallatie met HISWA certificaat Nacalculatie

Inspectie / onderhoud gasinstallatie zonder HISWA certificaat Nacalculatie

Diesel aftanken Nacalculatie
Check technische installatie op 77 punten bij aankomst Nacalculatie
Technische installatie inbedrijfstellen bij oplevering/te water laten Nacalculatie
als u technische werkzaamheden door ons heeft laten uitvoeren, is de technische inbedrijfstelling verplicht

met terugkoppeling 
indien van 
toepassing

ca 1-1,5 uur per lier 
+ evt materiaal

ca 1,5 uur + evt 
materiaal

ca 1,5-2 uur + evt 
materiaal

ca 1-1,5 uur + evt 
materiaal
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Voor akkoord Datum:

Type e-mail adres voor akkoord

Eventuele opmerkingen of toelichtingen: 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW
Hiswa Leveringsvoorwaarden, HISWA Haven- en Werfreglement, Hiswa Lig- en Bergplaatsen voorwaarden, MYS Stallingsbepalingen zijn op al onze 
leveringen van toepassing. Deze zijn te vinden op onze website www.mys.nl onder "Winterstalling Binnen". Door ondertekening van deze 
aanmeldingsformulieren verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden. MYS is niet aansprakelijk voor de 
risico's van diefstal, verlies, tenietgaan of beschadiging van het schip en aanverwante goederen. De eigenaar dient de zaak gedurende de 
winterstalling dan ook voor eigen rekening en risico te verzekeren tegen alle denkbare risico’s  die verlies of beschadiging van zijn zaak tot gevolg 
kunnen hebben.
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