
Hoe kunt u uw Jachthavenbetaalkaart 
in een andere haven gebruiken?
Stel, U heeft een Jachthaven-
betaalkaart die u in uw thuishaven 
gebruikt, maar nu in een andere 
haven wilt gebruiken. Er staat nog 
een saldo op van uw thuishaven; u 
gebruikt dan 1 sector. Dit betekent dat 
er nog 11 lege sectoren zijn. Wanneer 
u nu afmeert bij een jachthaven 
met de mogelijkheid tot betaling 
middels de jachthavenbetaalkaart, 
gaat u naar de havenmeester, of 
naar de liggeldbetaalautomaat met 
opwaardeerautomaat. U betaalt uw 
liggeld en laat vervolgens een nieuwe, 
lege sector op uw kaart activeren en 
opladen. Vervolgens kunt u douchen, 
stroom betalen en uw watertank vullen 
met uw kaart. De volgende dag verlaat 
u de haven en kunt u desgewenst 
het resterende saldo op de kaart 
laten uitbetalen (uitbetaalautomaat, of 
deskterminal bij de havenmeester). U 
kunt het geld ook op de kaart te laten 
staan, zodat die de volgende keer 
weer direct klaar is voor gebruik. Laad 
daarom nooit teveel geld op de kaart!

Betalen met de 
Jachthavenbetaalkaart
De werking van de kaart is vrijwel gelijk 
als bij geldinworp.
• stroomautomaten: kaart voorhouden, 

en één maal drukken op het 
drukknopje. Meerdere keren drukken 
is meerdere keren afwaarderen.

• drinkwaterautomaten: kaart 
voorhouden waarna drinkwater wordt 
uitgegeven.

• douches:  twee mogelijkheden nl:
1. Kaart in de lezer hangen,  het 

douchen stopt nadat de kaart weer 
wordt uitgenomen.

2. kaart voorhouden. De ingestelde tijd 
van bijv. 6 minuten douchen wordt 
automatisch gegeven.

• wasmachines en drogers: kaart 
voorhouden, tot het bedrag is 
afgewaardeerd.

Kaart inleveren of behouden?
Elke haven heeft zo zijn eigen 
idee over het gebruik van de 
Jachthavenbetaalkaart. De een 
verstrekt hem gratis de ander vraagt 
een borg of statiegeld. De kaarten zijn 
net als uw bankpas niet gratis, de 
kosten zijn ergens doorberekend. Voor 
u als watersporter is ons advies de 
kaart te behouden. Komt u regelmatig 
terug in een haven? Laat het geld van 
die haven er dan op staan. Komt u niet 
regelmatig vraag dan uw geld retour via 
de automaat of het havenkantoor. 

Meer kaarten is handig
Het is ook prettig om meerdere kaarten 
aan boord te hebben zodat je niet 
afhankelijk bent van één kaart voor het 
douchen, het hek, etc.

De Jachthavenbetaalkaart is 
een product van Seijsener, dé 
jachthaveninnovator. Meer weten? 
Neem contact op met onze 
specialisten: 
075- 6810 610 
of
info@seijsener.nl

Leeuwarden
In De Prinsentuin te Leeuwarden 
wordt de Jachthavenbetaalkaart  
uitgegeven door een automaat met 
PIN-betaling. Daar kun je ‘m ook 
opwaarderen. Contant geld 
komt er dus niet meer
aan te pas! Een 
veilig gevoel.

Maastricht
Jachthaven Het Bassin ligt in het 
centrum van Maastricht, ongeveer 
500 meter van de bekende Markt. 
De passantenhaven wordt jaarlijks 
bezocht door duizenden boten. 
Gebruik de Jachthavenbetaalkaart 
ook hier om probleemloos uw 
stroom te betalen!

De Jachthavenbetaalkaart krijgt in steeds meer Nederlandse havens 
voet aan de grond. Meer en meer havens gaan over op deze handige, 
door iedere watersporter te gebruiken betaalkaart. Een paar tips om uw 
Jachthavenbetaalkaart van Leeuwarden tot Maastricht optimaal te gebruiken! 

ZÓ GEBRUIKT U DE JACHTHAVENBETAALKAART 

VAN LEEUWARDEN TOT MAASTRICHT
JACHTHAVENBETAALKAART.NL


