
Jachthaven De Drait Drachten ligt centraal in 
Noord-Nederland en gunstig ten opzichte van de 

Friese Meren, Groningen en Noord-Duitsland 
door de open vaarverbinding en de Staande 

Mastroute. De jachthaven grenst aan Nationaal 
Park De Alde Feanen, Eernewoude en Grou.  

De volledig nieuwe jachthaven heeft topkwaliteit  
duurzame aluminium drijvende aanleg-

steigers met composiet antislip dekplanken.  
Daarnaast beschikt de jachthaven over 

verschillende overdekte ligplaatsen, passanten- 
plaatsen, camperplaatsen, een tankstation met 

GTL en benzine, vuilwaterpompen, bligepomp, 
gasdepot, watersportwinkel, trailerhelling, hijs-

kraan en meer. Bekijk voor meer informatie 
onze flyer of op www.jachthavendedrait.nl 

Winterstalling en jachtservice 
De Drait Drachten

Winterstalling op de wal en overdekt 

Jachtservice en onderhoud 

Doe het zelf mogelijkheden

Boot takelen, jachtschilderen en meer...

Meer informatie:
www.jachthavendedrait.nl

info@dedrait.com

+31 512 513 276

Bouw en verkoop van de eigen lijn Drait Yachts. 
Jachtbemiddeling, zoals bemiddeling bij aan- 

en verkoop van schepen en uitvoeren van 
taxaties. Kijk voor meer informatie en het 
actuele aanbod van de jachtbemiddeling 

op www.draityachts.nl

Drait Yachts

Voor een vaarvakantie in Friesland of 
Brandenburg-Berlijn verhuurt Yachtcharter 

De Drait 100 schepen, houseboten en sloepen. 
Al onze boten zijn vaarbewijsvrij en beschikken 

over alle comfort aan boord. Direct online 
boeken of kijk voor meer informatie op: 

www.yachtcharterdedrait.nl

Yachtcharter De Drait

Voor een gezellig dagje uit op de Friese Meren 
huur je een DrachtsterSloep. Deze is geschikt 

voor maximaal 12 personen en als kampeeruit-
voering voor 2 personen. Voor de sportieveling 
verhuren wij ook kano’s, SUP-boards en fietsen. 

Meer informatie vind je op: 
www.sloephureninfriesland.com

Sloep verhuur

Faciliteiten:
Botenlift 30 T   Hydraulische botenwagen 50 T
Heftruck 3 T   Heftruck 10 T 
Verstelbare scheepsbokken tot 20 T Speciale sloepenbokken 
Zware kiel/zeilboot bokken met  Verrijdbare karren voor sloepen 
dubbele liggers tot 30 T  Craddlewagens voor masten en
Zware bokken tot 50T  kleine bootjes 
Interne mastenberging

Contact

De Drait Yachting 
Fam. Bloemhoff
Biskopswei 27

NL-9213 VM De Wilgen (Drachten)
+31 (0)512513276
info@dedrait.com

www.dedrait.com 

De Drait Yachtcharter De Drait

Yachtcharter | Jachthaven | Drait Yachts | Jachtbemiddeling

Meer De Drait Yachting...

Jachthaven De Drait

Je bent lid van De Drait Yachtclub en je kan 
daarom gebruik maken van diverse faciliteiten. 
Ook word je regelmatig geïnformeerd over onze 

activiteiten en evenementen. Jachthaven De 
Drait stelt je in de gelegenheid te ontspannen, 
te werken en deel te nemen aan activiteiten. 

Membership € 55 per jaar.

Drait Member

Kies voor een veilige winterstalling en kies voor de  
botenspecialist, centraal gelegen in Friesland. Voorkom deze 
winter vorst- en stormschade aan je boot door het kiezen van 
een winterstallingsplaats bij Jachthaven De Drait. Met meer dan 
40 jaar ervaring bieden wij service, onderhoud en reparatie, 
zoals servicebeurten en winter- en vaarklaar maken. Diverse  
installatiewerkzaamheden, zoals het inbouwen van motoren, 
boegschroef, schroefassen en verwarming. Ook installeren wij  
diverse elektrische installaties, zoals accu’s, generatoren en  
zonne-energie. Ook voor jachtschilder, -timmerwerk en las- en  
constructiewerk ben je bij ons aan het juiste adres. Informeer 
naar de mogelijkheden! 

Tarief:

Scheepsmotor controle koeling, aandrijving en voortstuwing € 60,00

Drinkwater en toilet € 60,00 

Vaarklaar maken sloepen tot 10.00 meter:

Jachtservice en voorzieningen

Werkzaamheden winterklaar maken tot 10.00 meter:

Servicebeurt buitenboordmotor:
Aantal pk: Prijs: Met winterstalling:

4 of 5 pk € 90,00 € 130,00

6, 8 of 9.9 pk € 105,00 € 150,00

15 - 25 pk € 125,00 € 170,00 

Servicebeurt bestaat uit olie verversen, staartolie verversen, smeren,  
carburateur schoonmaken en afstellen, controle schakelen, koeling,  
anode en proefdraaien. Alleen winterstalling buitenboordmotor is ook  
mogelijk. Alle tarieven zijn excl. materiaal. 

Antifouling aanbrengen:
Bootlengte: Tarief:

Tot 5.00 meter € 240,00

Vanaf 5.00 meter € 280,00

Vanaf 6.00 meter € 360,00 

Vanaf 7.00 meter € 400,00

Vanaf 8.00 meter Op aanvraag
Prijs is inclusief de kosten voor de antifouling

Bootlengte: Tarief wassen: Tarief in de wax:

Tot 5.00 meter € 75,00 € 240,00

Vanaf 5.00 meter € 85,00 € 280,00

Vanaf 6.00 meter € 100,00 € 360,00

Vanaf 7.00 meter € 115,00 € 440,00

Vanaf 8.00 meter Op aanvraag Op aanvraag

Werkzaamheden: 1-2 cil. 3-4 cil. 5-6 cil.

Olie verversen, filters en impeller vervangen € 130,00 € 170,00 € 220,00

Olie verversen keerkoppeling € 40,00 € 70,00 € 100,00

Kleppen stellen € 60,00 € 80,00 € 100,00

Impeller vervangen € 30,00 € 40,00 € 50,00

Servicebeurt binnenboordmotor(en):

Werkzaamheden: Tarief:

Motor winterklaar maken € 70,00

Generator winterklaar maken € 70,00

Drinkwatersysteem winterklaar maken € 80,00

Douche winterklaar maken € 25,00 

Toilet winterklaar maken € 25,00

Vuilwatertank winterklaar maken € 25,00

Accu’s laden per stuk (excl. werkloon voor dé- en montage) € 25,00

Zomer en/of vaarklaar maken tot 10.00 meter: 
Werkzaamheden: Tarief:

Scheepsmotor, aandrijving en voortstuwing € 60,00

Drinkwatersysteem € 80,00

Vuilwatertank € 40,00

Generator € 60,00

Schoonmaken boot buitenzijde:

Tarief:

Stalling auto € 5,00 per dag
Gratis voor ligplaatshouders

Stalling trailer per dag € 5,00 per dag

Trailerhelling waardemunt € 5,00 

Afzuigen vuilwatertank (ca. 15 min) Gratis voor ligplaatshouders
€ 2.00 automaat 
€ 5.00 assistentie havenmeester

Inleveren chemisch toilet € 2,00 
Gratis voor ligplaatshouders

Wasmachine of wasdroger (munt) € 5,00

Douche (ca. 7 minuten) € 1,00 

Bilgepomp (ca. 4 minuten) € 5,00

Wi-Fi netwerk Gratis voor ligplaatshouders

Voorzieningen:

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en wij sturen een passende offerte.

Jachtservice



Winterstalling en informatie

Geïsoleerde hal:   1 oktober - 1 april 
Buitenterrein:  1 oktober - 1 april 
Schiphuis in box:  1 oktober - 1 april   
Jachthaven in het water: 1 oktober - 1 april 
Schiphuis in gangpad: 15 november - 15 maart 

Op afroep uit en in het water vanaf 1 oktober t/m 31 mei. Vanaf 1 juni  
berekenen wij stageld voor stalling op de wal en overdekte stalling (m.u.v. 
vaste ligplaatshouders). De Drait kan bij winterberging en Doe-het-zelven 
extra handelingskosten en/of wachttijd doorberekenen. Extra ruimte op 
aanvraag. Winterstalling in de loods is incl. aanbrengen afdekfolie. Het 
minimum tarief van de boot op scheepsbok bedraagt € 240,00.

Winterstalling op de wal:

Tarief:

Winterstalling op de wal buiten € 19,50 per m2

Winterstalling in geïsoleerde loods € 40,50 per m2

Tarief is incl. boot uit en in het water takelen, afspuiten, stallen op een bok,  
2x intern transport en huur van de bok. 

Winterstalling in het water:

Tarief:

Waterhal in gangpad (15-11 / 15-03) € 65,00 per m.

Waterhal in box (01-10 / 01-04) Op aanvraag

Waterhal per maand in het gangpad € 30,00 per m.

Prijzen zijn per meter bootlengte

Winterstalling open overdekte ligplaats (OV/OW):
Tarief per maand:

Max. afm. 6.80 x 2.10 m. in OW (01-10 / 01-04) € 50,00

Max. afm. 6.80 x 4.20 m. in OW (01-10 / 01-04) € 67,00

Max. afm. 10.00 x 3.00 m. in OV (01-10 / 01-04) € 100,00

Mast in mastenberging:
Tarief:

Mast in mastenrek overdekt € 10,00 per m.

Mast op vloer € 40,50 per m2

Mast op boot incl. tarief winterstalling

Sloepenstalling binnen:

Lengte: Winter: Zomer:

Tot 5.00 m. € 410,00 € 410,00

Vanaf 5.00 m. € 495,00 € 495,00

Vanaf 6.00 m. € 575,00 € 575,00

Vanaf 7.00 m. € 690,00 € 690,00

Vanaf 8.00 m. € 40,50 per m2

Tarief is incl. takelwerk uit en in het water, onderwaterschip afspuiten en  
gebruik speciale stallingsbok.

Exclusief craddle

Lente boot: Tarief takelen: Afspuiten onderwaterschip:

Tot 6.00 meter € 65,00 € 20,00

Vanaf 6.00 meter € 70,00 € 25,00

Vanaf 7.00 meter € 80,00 € 35,00

Vanaf 8.00 meter € 90,00 € 50,00

Vanaf 9.00 meter € 110,00 € 65,00

Vanaf 10.00 meter € 120,00 € 85,00

Vanaf 11.00 meter € 165,00 € 110,00

Vanaf 12.00 meter € 195,00 € 140,00

Vanaf 13.00 meter € 230,00 € 150,00

Vanaf 14.00 meter € 270,00 € 160,00

Vanaf 15.00 meter € 300,00 € 180,00

Vanaf 16.00 meter Op aanvraag Op aanvraag

Boot takelen:

Boot takelen en transport

Bij zwaar verontreinigde schepen (mosselen, e.d.) berekenen wij voor  
afspuiten € 25,00 per ¼ uur.  

Overige takeltarieven:
Tarief:

Boot 1 dagdeel in de hijskraan: Tarief takelen x 150%

Werkzaamheden aan de boot in de kraan € 75,00 p. uur excl. BTW

Aanpassen boottrailer € 25,00 per ¼ uur

Mast takelen:
Tarief:

Mast takelen excl. arbeidsloon dé- en monteren en 
extra wachttijd

€ 70,00

Mast kan ook in samenwerking met de booteigenaar worden getakeld.  
Te allen tijde kan wachttijd en assistentie worden doorberekend.

Interne transporten:
Tarief:

Boten/masten verplaatsen op de wal per ¼ uur € 30,00

Boten verplaatsen in de jachthaven 2x ¼ uur (2 man) € 60,00

Gebruik platform/hellingbaan De Drait € 10,00

Werkkade De Drait per dag € 20,00

Stroom per dag werkkade € 10,00

Alle prijzen zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen 
en drukfouten voorbehouden. Op onze overeenkomsten zijn de  
algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op onze 
website: www.jachthavendedrait.nl/algemene-voorwaarden

De prijzen voor de open ligplaatsen en de overdekte sloepenhaven zijn  
exclusief waarborgsom toegangssleutel (€ 20) en voor de schiphuizen exclusief 
waarborg sleutel schiphuis (€ 45). De betreffende sleutel is af te halen en te 
activeren in de receptie/watersportwinkel. 

Tarief:

Waterafname (+/- 100 liter) € 0,50

Stroomaansluiting met kW-meter per jaar (incl. 100 kW) € 75,00

Stroomaansluiting met kW-meter per maand (incl. 15 kW) € 25,00

Stroomverbruik >15/100 kW € 0,38 per kWh

Dagtarief stroom € 3,00

Stroom en water:

Prijs is incl. aanbrengen afdekfolie. 

Ligplaats in waterhal is incl. naar binnen en buiten varen. 

Winterstalling in het water:

Boxlengte: Tarief per maand: Winterperiode:

5,00 m. € 33,00 € 200,00

5,50 m. € 38,00 € 225,00

6,00 m. € 42,00 € 250,00

6,50 m. € 50,00 € 300,00

7,00 m. € 60,00 € 360,00

7,50 m. € 65,00 € 385,00

8,00 m. € 70,00 € 420,00

8,50 m. € 73,00 € 438,00

9,00 m. € 80,00 € 480,00

9,50 m. € 85,00 € 510,00

10,00 m. € 95,00 € 570,00

10,50 m. € 100,00 € 600,00

11,00 m. € 105,00 € 625,00

11,50 m. € 110,00 € 660,00

12,00 m. € 115,00 € 690,00

12,50 m. € 120,00 € 720,00

13,00 m. € 127,00 € 760,00

13,50 m. € 133,00 € 795,00

14,00 m. € 138,00 € 827,00

14,50 m. € 143,00 € 858,00

15,00 m. € 148,00 € 888,00

Vanaf 15,50 m. Op aanvraag

Prijzen zijn per maand in de winterperiode tussen 01-10 / 01-04

De prijzen voor de open ligplaatsen zijn exclusief waarborgsom  
toegangssleutel (€ 20). De betreffende sleutel is af te halen en te activeren in 
de receptie/watersportwinkel. Meer informatie over de tarieven van de lig-
plaatsen is te vinden in de jachthavenflyer of op onze website 
www.jachthavendedrait.nl

Bootlengte: Tarief:

Tot 10.00 meter € 37,00 per m. bootlengte

10.00 - 12.00 meter € 40,00 per m. bootlengte

Vanaf 12.00 meter Op aanvraag

Aanbieding op de wal buiten:
Vier weken op de wal incl. takelen, afspuiten, op de bok plaatsen en intern 
transport

Bootlengte: Tarief:

Tot 10.00 meter € 60,00 per m. bootlengte

10.00 - 12.00 meter € 70,00 per m. bootlengte

Vanaf 12.00 meter Op aanvraag

Aanbieding overdekt:
Vier weken overdekt incl. takelen, afspuiten, op de bok plaatsen en intern 
transport

Tarief:

Boot aanmeren werkkade € 20,00 per dag

Stroom werkkade € 10,00 per dag

Boot takelen Zie tarieven takelen

2x intern transport € 60,00 (2x € 30,00)

Motorboot op bok plaatsen € 30,00

Zeilboot op bok plaatsen € 70,00

Stalling op buitenterrein € 20,00 per dag

Overige tarieven:

Tarief per dag:

Winterstallingloods € 25,00

Geconditioneerd 20.00 x 7.50 meter € 35,00

Spuiterij 20.00 x 7.50 meter
Inclusief spuitwand, afzuiging en verwarming)

€ 150,00

Gas (indien van toepassing) € 10,00

Stroom € 10,00

Huur hallen:

Doe het zelf tarieven

Alleen schuren met stofzuiger toegestaan, slijpen verboden. 


