
 SCHIPHUIZEN  



DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE SCHIPHUIZEN IN 
HEEG, HET HART VAN FRIESLANDS MERENGEBIED 
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- Uw schip ligt  veilig onder dak

- Een hogere doorverkoopwaarde van 
uw schip

- Besparing op de verzeker ingspremie

- Vorstbescherming en u hoeft  uw 
tenten niet  te demonteren

- Onderhoudsbeparend 

- Uw elect ra blijf t  droog en 
funct ioneren

- Uw schip blijf t  schoon en droog

- U parkeert  uw auto en u vaart  direct  
weg

DE VOORDELEN VOOR U OP EEN RIJ



PRINS
VAN ORANJE
Een vertrouwd en professioneel 

adres voor nationale en 
internationale watersportliefhebbers

Prins van Oranje heeft een serie luxe en goed geventileerde schiphuizen ontwikkeld. U kunt uw schip 
hier zelfs in de winter laten liggen. Zo bespaart u jarenlang op onderhoud en lakwerk. Kortom, een 
perfecte investering voor waardebehoud van uw schip. 

Pr ins van Oranje heef t  een ruim  aanbod schiphuizen ont w ikkeld op een 
pracht ige locat ie aan het  Heegerm eer , de poor t  t ot  al le Fr iese Meren. 
Een m ooie om geving om  t e ont dekken per  boot  en hierdoor  erg favor iet  bi j  de 
wat erspor t er .  

4



REPARATIE EN ONDERHOUD

Prins van Oranje biedt u full service op het gebied 
van onderhoud en reparaties. Onze gecertificeerde 
vakmensen zijn op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen en technieken, zodat u kunt rekenen 
op de meest efficiënte oplossing voor uw onderhoud 
of reparatievraag.

OVERZICHT VAN ONS AANBOD
 

JACHTSERVICE

- Refits voor jachten tot 20 meter in polyester, 
staal, aluminium en hout

- Optisch onderhoud 
- Technisch onderhoud 
- Reparatie tenten & nieuwe tenten
- Nieuwe bekleding en nieuw bootbeslag
- Spuit-, verf- & lakwerkzaamheden
- Kraan- en hellingwerkzaamheden
- Alle voorkomende transportwerkzaamheden



De schiphuizen liggen vlak aan het Heegermeer, naast 
het nieuw gerealiseerde Heech Staete. Het meer is één 
van de grootste van Europa waar u alle ruimte heeft 
voor diverse watersporten en ligt midden in het Friese 
Merengebied. De nabije dorpskern van Heeg is erg 
gezellig en gastvrij. De omliggende dorpen liggen op 
steenworp afstand, evenals de fraaie 18 holes 
golfbaan 'BurgGolf ' in St. Nicolaasga.

LOCATIE
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SCHIPHUIZEN STAAL
Prins van Oranje heeft stalen schiphuizen van 18/19 of 23/24 meter beschikbaar, zowel voor de verkoop als verhuur. Met uw jacht in een schiphuis 
zullen de kosten voor onderhoud aanzienlijk afnemen, aangezien uw boot wordt beschermd tegen alle nadelige weersinvloeden. Uw boot ligt 
daarnaast veilig en beschermd tegen diefstal door permanent toezicht van een beheerder. Het terrein is rondom voorzien van een hekwerk en solide 
toegangspoorten en vormt een afgesloten geheel. 

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden die Prins van Oranje u te 
bieden heeft.
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MATERIAAL
- PIRplus sandwichpanelen dikte 40/72 (Rc=2,02 

 m²K/W), incl. R.V.S. bevestigingsmateriaal, aan 
de binnenzijde voorzien van speciale pvc 
coating  (i.v.m. agressief milieu), aan de 
buitenzijde 200 ?m plastisol coating in 
Antraciet nr. 454

- Zwaar verzinkte stalen sigma/C profielen (800 
gr/m²) met meeverzinkte langskanten, op de 
spanten

- Stalen windveer zetwerk aan de buitenzijde 
200 ?m plastisol coating in Antraciet nr. 454

- Geprofileerde geïsoleerde nokstukken.      
   Staalconstructie geproduceerd conform 
   EN-1090-2, EXC2

Constructie berekend conform Consequence          
Class 1.
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OMSCHRIJVING
- Schiphuizen van 18/19 of 23/24 meter

- Parkeerplaatsen : 2

- Beveiliging: elektrisch hekwerk, beheerder

- Walstroom, water en elektra

- Isolatie 4.0

- Ventilatie: Ja

- Deuren: Staal

- Lichtpanelen: Ja 

- Opties : Toilet, douche en wasmachine

- Garage/berging: vanaf 6.00 x 6.00

- Overheaddeuren garage:
-  4000 x 2200 mm (bxh)
-  Stalen 40 mm geïsoleerde overheaddeuren
-  Bediening: Elektrisch (400V)
-  Stalen geïsoleerde loopdeur type HNL1 



PRIJZEN
Schiphuizen 18/19 m t r

Lengte 18.00 of 19.00 breedte 5.50 hoogte 5.70

Pr ijs ? 139.000 ex btw (mwst VAT)

Pr ijzen opt ies

Garage 6.00 x 6.00 ? 30.000 ex btw (mwst VAT)

Schiphuizen 23/24 m t r

Lengte 23.00 of 24.00 breedte 6.50 hoogte 5.70

Pr ijs ? 189.000 ex btw (mwst VAT)

Pr ijzen opt ies

Garage 6.00 x 7.00 ? 30.000 ex btw (mwst VAT)

Technische gegevens, maatvoeringen en prijzen onder 
voorbehoud 
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