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Tarieven
Bij dit infobulletin vindt u tevens de zomertarieven voor 2017. Ze zijn gelijk gebleven voor komend seizoen, er is ook geen indexering toegepast. U kunt ze tevens terugvinden op onze site: www.hemmeland.nl.

Zomer– of jaarcontract
Mocht u ten opzichte van vorig jaar uw contract willen wijzigen in een jaarcontract of andersom, dient u dit vóór 15 maart
aanstaande schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wilt u niets wijzigen, hoeft u niets te doen en blijft gewoon het contract gehandhaafd dat u al had. Heeft u hier nog vragen over of weet u niet goed meer wat voor contract u momenteel heeft, kunt u altijd contact
opnemen met het havenkantoor.
Let u er goed op dat na deze datum, 15 maart, de contracten niet meer gewijzigd kunnen worden naar een zomercontract en
andersom. Bedenkt u daarom dus goed of u in de winter ook met de boot op het Hemmeland blijft (in het water of op de kant).
Als u hierover twijfelt, kunt u beter geen jaarcontract afsluiten! (Voor de duidelijkheid: het eventueel opzeggen van de huur van
de ligplaats dient schriftelijk vóór 1 januari te gebeuren).

Openingstijden havenkantoor
De kantoortijden t/m 15 maart zijn als volgt:
Maandag t/m vrijdag:
Zaterdag en zondag:

09.00 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur
gesloten.

Gedurende de kerstperiode zal het havenkantoor van 23 december t/m 8 januari gesloten zijn.
Voor urgente zaken en calamiteiten kunt u het noodnummer van de haven bellen: 06-51 27 63 33.

Datum tewaterlating schepen
Op de winterfactuur die u ontvangen heeft als uw boot op de wal staat, wordt de datum vermeld dat uw boot gepland staat om te
water te gaan.
Deze datum is bindend. Wij verzoeken u vriendelijk deze datum alvast te noteren in uw agenda! Om een goede doorstroom te bevorderen vragen we u een half uur voor het geplande tijdstip aanwezig te zijn. Indien u alsnog op de voor u ingeplande datum de boot
niet te water kunt of wilt laten, zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht (zie ook het winterbergingcontract). Mocht
u echt geen kans zien op het geplande tijdstip aanwezig te zijn, hoeft dat natuurlijk geen belemmering te vormen voor de tewaterlating van de boot. Als u zorgt dat de boot klaar is om te water te laten (afsluiters, stootwillen e.d.) zorgen wij dat de boot na
de tewaterlating langs de werksteiger gelegd wordt. U kunt de boot dan zelf op een later tijdstip (liefst dezelfde dag, maar uiterlijk 2 dagen na tewaterlating) weghalen. Mocht u de boot toch laten staan, wilt u dan zo vriendelijk zijn om ervoor te zorgen dat
de boot zonder probleem verplaatst kan worden door het personeel (trapjes, verfblikken etc, verwijderen).

En nog even dit….




In de vorige nieuwsbrief is het ook al gemaild, er zal gebaggerd gaan worden bij de A, B en C steiger en wel begin januari.
Waar nodig worden de betreffende boot-eigenaren nog nader geïnformeerd.
De voorbereidingen voor de asbestsanering zijn al bezig en het verwijderen en vervangen van de verschillende daken gaat
plaatsvinden in januari. Het betreft het dak van de werkloods, de trekkerstalling en de opstal van de watersportvereniging .
De wasmachines en droger in de wasruimte vertoonden al langere tijd te vaak kuren en zijn inmiddels verwijderd, er staat
tijdelijk een vervangende wasmachine. Eind december of begin januari worden ze vervangen door een nieuwe set. Deze automaten zullen met muntinworp werken i.p.v. contant geld. Tevens zit het wasmiddel al bij de wasbeurt in, er hoeft dus niet
meer apart wasmiddel toegevoegd te worden.

Het Hemmeland team wenst
u gezellige feestdagen
en ...
een gezond en
gelukkig 2017!

