Tilmelding 2017/2018

Vinterop
kr/kvm:

330,-

bevaring

indendørs

795,:

Navn
Adresse
Postnummer
By
Telefon
Mail
Bådnavn
Model
Længde
Bredde
Vægt
Bådplads
Ønsker optagning
Dato
Hvornår er du klar til søsætning?
1. april
15. april
1. maj
15. maj
Beregn din pris
Længde meter:

gange bredde meter:

gange pris: 330,-

=

Tillæg for at bibeholde mast koster 10% af ovenstående

=

Trykspuling (standard) 540,-

=

Trykspuling drev 230,-

=

Masteløft 450,-

=

i alt inkl. moms

=
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Velkommen og tak for din henvendelse vedrørende vinteropbevaring af din båd.
Vi vil med denne skrivelse fortælle lidt om, hvad du skal være opmærksom på i
Skovshoved og give et par gode råd til jer, der ikke har den lange erfaring som bådejer.
Værftet tilbyder en vifte af services. Opbevaring inden for i hal eller på åben plads med
eller uden mast. Afrigning og tilrigning, polering, bundmaling, reparationer, både i træ
og glasfiber, vinterklargøring, service og reparation af motor, marine el, smedearbejder,
installation af instrumenter med meget mere.
Når vi tager båden på land bliver den trykspulet, inden den bliver sat hen for vinteren.
Vi bruger enten vores røde bukke eller jernstativer der passer til vores ophalersystem.
Siden havnen er udvidet er der endnu flere både på land. Vores slæbested bliver derfor
nemt en flaskehals. Vi beder derfor ejeren, eller en repræsentant, om at være til stede
på det aftalte optagnings- og søsætningstidspunkt.
Prisen for vinteropbevaring koster i hal 795 kr. pr. m2 og 330 kr. pr. m2 udendørs på den
nye parkeringsplads eller på plads længst mod vest. Det er muligt at få opbevaret sin
båd udenfor med mast på mod et tillæg på 10 % til ekstra afstøtning. Såfremt du som
ejer ikke kan være til stede, er det muligt, mod forudgående aftale, at ligge båden ved
vores flydebro. For at flytte båden beregner vi et gebyr på 325 kr. svarende til den
omkostning vi har ved den ekstra håndtering det kræver af to mand. Alle priser er
inklusive moms. Arealet regnes ud fra største bredde og længde. For både der kræver
særlig håndtering og afstøtning, f.eks. ved dyb og/eller smal køl, både der ikke kan stå
på egen køl, både med stort vindfang eller lignende, beregnes et tillæg efter medgået
tid og forbrugte materialer.
I forbindelse med ophalingen bliver alle både trykspulet (obligatorisk). Vores trykspuler arbejder ved 180 bar og vi bruger speciel dyse til drev og propeller, der næsten
fjerner al begroning og skaller. Efter en trykspuling er båden stort set klar til bundmaling i foråret. Samtidig sikrer det, at vi kan håndtere båden sikkert. En trykspuling,
standard, koster 540 kr. og forudsætter at båden er "normalt" begroet efter én sæson i
vandet. Trykspuling af drev koster 230 kr.
Udtagning/isætning af master kan gøres med havnens mastekran, gratis. Eller med
assistance fra NORDBJÆRG’S, med vores egen mastekran. Et masteløft koster 450 kr. og
forudsætter at bådejeren stiller med minimum to mand til at håndtere masten.
Udtagning af master, med værftets kran kan ske efter aftale. Mastens stående rig og
salingshorn etcetera skal afrigges inden opbevaring i masteskuret. Mast og bom mm
forsynes med bådens navn. (I toppen af masten). Masteskuret er aflåst når butikken er
lukket. Opbevaring i masteskuret sker på eget ansvar. Vi kan også hjælpe med at hente
et fald som er gået i masten eller rette eller skifte en Windex. For dette beregner vi et
masteløft a 540 kr.
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Strøm kan tages fra havnens standere på parkeringspladsen og fra vores udtag på
den gamle plads. På parkeringspladsen skal anvendes havnens blå måler og på vores
gamle plads skal anvendes en måler udleveret af os. Afregning sker når vintersæsonen er slut. Strømforbrug er således ikke inkluderet i lejen. Vær i den forbindelse
opmærksom på at det kun er tilladt at have tilsluttet strøm når du er til stede i
båden. Dette af hensyn til risikoen for brand.
Om vinteren går vi lejlighedsvis går vi rundt på pladsen og kontakter dig straks, hvis
vi observerer at din båd har brug for at blive tjekket. Det er dog ALTID bådens ejer,
der er ansvarlig for opsyn med båden og at presenningen er korrekt surret.
Hvis din båd bliver afstøttet med træbukke er det ikke tilladt at binde eller fastgøre
presenninger til disse, da det kan resultere i at båden vælter. Det er forbundet med
stor fare, og derfor forbudt, at flytte på bukke eller understøtninger. Værftet er
behjælpelig med at flytte dem. Fastgørelse af presenning kan fortages i det klodslag
som båden står på. Er båden sat i jernstativ kan presenning bindes til dette, men der
må under ingen omstændigheder justeres på støtterne.
Såfremt du står med mast på, er det meget vigtigt at alle sejl er demonteret, at et fald
vikles rundt om forstaget og at øvrige fald sikres mod at stå og slå på masten. Dette
for at hindre vibrationer der giver slid og jo larmer meget.
I vores butik finder du et bredt sortiment af materialer til vedligeholdelse og
klargøring af din båd. Om foråret holder vi åbent alle dage i april og maj.
Se mere på nordbjærg.dk eller følg os på vores Facebook side; Nordbjærg’s.
Du er også altid velkommen til at komme til en snak og få et godt råd.
Hvert år oplever vi at have meget travlt i foråret. Det er vi rigtig glade for, men vi kan
have problemer med at nå det hele. Omvendt har vi ikke så meget at lave om vinteren. Vi opfordrer derfor til at du allerede nu fortæller os, hvis du har planer om at få
foretaget reparationer, bundmaling, polering eller andet. Så kan vi i ro og mag få det
planlagt og bedre udnytte vores kapacitet.
Tilmelding til vinteropbevaring foregår løbende, men det anbefales at der gives
endeligt tilsagn seneste 30. september. Vi har brug for de oplysninger der fremgår af
vedlagte blanket.
Ohøj! - og på gensyn.
Med venlig hilsen
Allan og Lars
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