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GEDREVEN DOOR WATERSPORT
EN EEN PASSIE VOOR ONDERNEMEN
Havenlodge is opgericht door Huub en Sylvia Kortlevers, beide met een passie voor
zowel watersport als ondernemen.
Huub vanuit de techniek en innovatie en Sylvia vanuit de sales en het design.
Met Havenlodge kwamen hun eigenschappen en kwaliteiten perfect samen.

Het viel Huub en Sylvia enige jaren geleden al op
dat het aantal lege ligplaatsen in havens toenam,
terwijl de behoefte om te recreëren in Nederland
eigenlijk steeds populairder werd.
Ze zagen direct de mogelijkheden: Hoe mooi
zou het zijn, om aan de lege steigers drijvende
Havenlodges midden in de haven te plaatsen?
Het bleek helemaal niet zo’n gek idee. De sfeer
in een haven spreekt waterliefhebbers enorm aan
en de voorzieningen zijn al ruimschoots aanwezig,
waardoor je als eigenaar je Havenlodge ook nog
eens heel makkelijk kunt verhuren.
Vanuit die wetenschap zijn Huub en Sylvia direct
aan de slag gegaan en na meerdere enthousiaste
reacties van diverse havens, hebben ze hun
eerste Havenlodge ontwikkeld.

De eerste drijvende Havenlodge was meteen een
succes, waarna vrij snel de productielijn in
Lelystad werd opgezet. Niet lang daarna traden er
twee nieuwe partners toe bij Havenlodge, William
Beurskens en Roy Luca. Met 4 experts als partner
kon het succes van Havenlodge snel worden
vergroot.
Inmiddels zijn er diverse standaardmodellen
verkrijgbaar, maar zijn er ook al diverse maatwerk
projecten succesvol afgerond. Ieder jaar verlaten
meer dan 50 innovatieve en duurzame Haven
lodges de werf, op weg naar tevreden eigenaren
en investeerders en vervolgens naar diverse
jachthavens en idyllische plekjes aan het water.

Hoe mooi zou het zijn, om aan de lege steigers
drijvende Havenlodges midden in de haven te plaatsen?
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Het Havenlodge team:
Huub Kortlevers (bouw en techniek)
Sylvia Kortlevers (sales en interior)
William Beurskens (planning en finance)
Roy Luca (sales en investments)

Bij Havenlodge staat de groene
footprint van alle producten en
de productieprocessen centraal.
Alle gebruikte materialen van het exterieur
van de Havenlodges zijn uiterst duurzaam en
volledig recyclebaar.
Een Havenlodge kan zelfs geheel zelf
voorzienend gemaakt worden d.m.v. een eigen
waterfilter van Aquonic (filtert 120 liter schoon
drinkwater per uur), een slim
vuilwaterstysteem van Enteron (een volledig
biologische mini-rioolwaterzuiveringsinstallatie)
en zonnepanelen aan boord.
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HOUSEBOATS

HAVENLODGE NADIA
De Havenlodge Nadia heeft een woonoppervlak van 27m2 en is geschikt voor overnachtingen met maximaal
6 personen. Dat maakt de houseboat ideaal voor de verhuur. Maar als eigenaar kunt u natuurlijk ook
eindeloos genieten van uw luxe eigen Havenlodge op het water.
Deze Havenlodge heeft een stoere maritieme
uitstraling en past daarmee in iedere haven.
De solide kunststof drijvers kunnen tegen een
stootje. Net als de fraaie aluminium omlijsting.
De Havenlodge Nadia is duurzaam gebouwd en
bestaat volledig uit meervoudig recyclebare
materialen.
De Havenlodge heeft een luxe badkamer en
keuken die van alle gemakken zijn voorzien.
Er zijn 2 slaapkamers en een ruime living met
optimaal uitzicht over de haven. Tot de standaard
uitrusting van de badkamer behoort o.a. een
waterbesparende douchekop, toilet, wastafel en
spiegel.

OPTIES
Met de diverse pakketten die wij bieden, kunt
u uw Havenlodge geheel naar eigen smaak
samenstellen. Zoals zonnepanelen, een
sleutelkluisje bij de voordeur of compleet zelf
voorzienend. De mogelijkheden zijn oneindig.
Voor de verhuur bieden we speciale pakketten
aan, zodat u direct klaar bent om gasten te
ontvangen.

Standaard uitvoering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledig onderhoudsvrije kunststof PE drijvers
Volledig onderhoudsarme aluminium opbouw
Geïsoleerde onderhoudsarme sandwichpaneel
wanden
Volledig geïsoleerde bodem/dak/wanden
Kunststof dakbedekking
Luxe keuken met elektrisch fornuis,
koelkast, wasbak, boiler, ruime opbergkasten
en lade
2-persoonshut met ruimte voor een 2-persoons
bed, incl. opbergkast
2-persoonshut met ruimte voor een stapelbed,
incl. opbergkast
Luxe badkamer voorzien van A-merk sanitair
met douche incl. waterbesparende douchekop,
toilet, wastafel en spiegel
Zeer mooie hoogwaardige laminaat vloer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED buitenverlichting voor- en achterdek
Composiet vlonderdelen op het voor- en
achterdek
Bovendek voorzien van veiligheidsreling
Zeer luxe wenteltrap op achterdek voor
bereiken bovendek
Binnen sfeerverlichting LED
Kunststof kozijnen met HR++ beglazing
van gelaagd glas
Rookmelder
Koolmonoxidemelder
2 x brandblusser
Vaste walaansluiting
Volledige elektra-installatie, waterinstallatie
en verlichting
CE-D goedgekeurd als vaartuig
2 jaar volledige garantie

Bent u geïnteresseerd in de extra mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.

HAVENLODGE
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INTERIEUR HAVENLODGE NADIA
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Wij kunnen de Havenlodge Nadia volledig en stijlvol voor u inrichten
met de meest duurzame materialen. We beschikken over een enorm
uitgebreid keuzepakket, zodat er altijd aan uw specifieke smaak en
wensen kan worden voldaan.
De meubels en accessoires, hiernaast afgebeeld, zijn gebaseerd op
de huidige trend van Scandinavisch design met zachte stoffen die
bijdragen aan een hoog comfort gevoel. Wenst u een ander interieur
dan is dit uiteraard mogelijk. Ook is er een optie om een LED tv te
installeren.

Maatvoering
Lengte totaal:
11,30 m
Breedte totaal:
3,50 m
Hoogte totaal:
3,90 m
Breedte binnen:
3,30 m
Lengte binnen:
7,30 m
Hoogte binnen:
2,16 m
Hoogte vanaf waterlijn: 3,40 m
Diepgang:
0,50 m

HOUSEBOATS

PLATTEGROND & SPECIFICATIES HAVENLODGE NADIA

De plattegrond geeft een indicatie van hoe de
Havenlodge ingedeeld en ingericht kan worden.

Gewicht:
6.200 kg
Slaapplaatsen:
4-6
Kajuit:
2,83 x 3,30 m (9,34 m2)
Hut 1:
1,52 x 2,08 m (3,16 m2)
Hut 2:
2,08 x 2,08 m (4,33 m2)
Dek:
1,98 x 3,40 m (6,90 m2)
Keuken/gang:
4,84 x 1,10 m (5,33 m2)

HAVENLODGE
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HOUSEBOATS

HAVENLODGE MELITE
De Havenlodge Melite is net als de Havenlodge Nadia geschikt voor overnachtingen met maximaal 6 personen,
maar de Havenlodge Melite beschikt o.a. over meer buitenruimte, openslaande deuren en meer ramen.
Is geheel gebouwd volgens het huidige bouwbesluit en verkrijgbaar met óf zonder dakterras.

Deze luxe Havenlodge heeft een modern en
extra robuust uiterlijk, en voelt zich hierdoor in
iedere haven op zijn plek.
De wanddelen van de buitenbekleding zijn
gemaakt van kunststof met een luxe houtnerf
structuur. Het materiaal is onderhoudsarm en
verkrijgbaar in diverse kleuren. Voor de
wanddelen kunt u ook kiezen voor houten
buitenbekleding.

Standaard uitvoering
•
•
•
•
•
•
•

OPTIES

•

Met de diverse pakketten die wij bieden, kunt
u uw Havenlodge geheel naar eigen smaak
samenstellen. Zoals zonnepanelen, een terras
op het dak, een sleutelkluisje bij de voordeur
of compleet zelfvoorzienend. De mogelijk
heden zijn oneindig.

•

Voor de verhuur bieden we speciale pakketten
aan, zodat u direct klaar bent om gasten te
ontvangen.

•
•
•

Volledig onderhoudsvrije kunststof PE drijvers
Geïsoleerde, onderhoudsarme wanden bedekt
met kunststof buitenbekleding
Gegalvaniseerd stalen frame met stootrand
Volledig geïsoleerde bodem/dak/wanden
Kunststof dakbedekking
Luxe keuken met elektrisch fornuis,
koelkast, wasbak, boiler, afzuigkap, ruime
opbergkasten en lade
2-persoonshut met ruimte voor een 2-persoons
boxspring, incl. opbergkast
2-persoonshut met ruimte voor een stapelbed,
incl. opbergkast
Luxe badkamer voorzien van A-merk sanitair,
met douche incl. waterbesparende douchekop,
toilet, wastafel, spiegel en föhn
Composiet vlonderdelen op het voor- en
achterdek
Binnen sfeerverlichting LED
Kunststof kozijnen met HR++ beglazing van
gelaagd getint glas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rookmelder
Koolmonoxidemelder
2 x brandblusser
Solide reling
Vaste walaansluiting
Volledige elektra installatie,
waterinstallatie en verlichting
Binnenwanden voorzien van glasvezel met
wafelstructuur gesaust in RAL 9010
Zeer mooie, hoogwaardige laminaatvloer
Vuilwatertank met afzuiging op dek
Schoonwatertank incl. pomp, vuldop en meter
Camera op achterdek incl. scherm op
stuurconsole
15pk 4-takt buitenboordmotor
Brandstoftank 25 liter
Besturing in kajuit of buiten
Navigatie verlichting
Boegschroef
CE-D goedgekeurd als vaartuig
2 jaar volledige garantie

Bent u geïnteresseerd in de extra mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.

HAVENLODGE
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INTERIEUR HAVENLODGE MELITE
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Uiteraard wilt u uw Havenlodge Melite ook stijlvol laten inrichten,
onze interieur adviseurs kunnen u daar perfect bij helpen om tot een
mooie balans te komen tussen licht en ruimte.
Onze trendy, op Scandinavië gebaseerde accessoires en meubels
zijn duurzaam en op kwaliteit uitgekozen en samengesteld door
diverse stylisten. Uiteraard bieden we ook andere interieurstijlen aan.
Indien gewenst is het ook mogelijk om een LED tv te laten installeren
in uw Havenlodge.

Maatvoering
Lengte totaal:
10,70 m
Breedte totaal:
4,30 m
Hoogte totaal:
3,35 m
Breedte binnen:
3,77 m
Lengte binnen:
7,32 m
Hoogte binnen:
2,17 m
Hoogte vanaf waterlijn: 2,86 m
Diepgang:
0,49 m

HOUSEBOATS

PLATTEGROND & SPECIFICATIES HAVENLODGE MELITE

De plattegrond geeft een indicatie van hoe de
Havenlodge ingedeeld en ingericht kan worden.

Gewicht:
8.200 kg
Slaapplaatsen:
4-6
Kajuit:
3,77 x 4,37 m (16,48 m2)
Incl. badkamer: 1,90 x 1,15 m (2,18 m2)

Hut 1:
Hut 2:
Dek:

2,75 x 2,10 m (5,77 m2)
2,00 x 1,39 m (2,78 m2)
2,35 x 4,10 m (9,63 m2)

HAVENLODGE
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De Havenlodge Castalia is de XL uitvoering van de Havenlodge Melite. De indeling is ruimer opgezet, heeft grotere
openslaande deuren en meer ramen waardoor er nog meer licht binnenkomt. Bij deze houseboat is het
mogelijk om de buitenboordmotor subtiel te verbergen in het frame en is verkrijgbaar met óf zonder dakterras.
Net als bij de Havenlodge Melite zijn de stoere
wanddelen van de buitenbekleding gemaakt van
kunststof met een luxe houtnerfstructuur en
ongevoelig voor vocht en schimmels. De terras
vlonders zijn van Composit en onderhoudsvrij.
De Havenlodge heeft een luxe badkamer en
keuken die van alle gemakken zijn voorzien.
Er zijn 2 slaapkamers.
De ruime living heeft veel lichtinval en de extra
grote dubbele openslaande deuren geven
optimaal uitzicht over de haven. Over de gehele
woonoppervlakte ligt waterbestendig laminaat
van hoogwaardige kwaliteit.

Standaard uitvoering
•
•
•
•
•
•
•

OPTIES

•

Met de diverse pakketten die wij bieden, kunt
u uw Havenlodge geheel naar eigen smaak
samenstellen. Zoals zonnepanelen, een terras
op het dak, een sleutelkluisje bij de voordeur
of compleet zelfvoorzienend. De mogelijk
heden zijn oneindig.

•

Voor de verhuur bieden we speciale pakketten
aan, zodat u direct klaar bent om gasten te
ontvangen.

HOUSEBOATS

HAVENLODGE CASTALIA

•
•
•

Volledig onderhoudsvrije kunststof PE drijvers
Geïsoleerde, onderhoudsarme wanden bedekt
met kunststof buitenbekleding
Gegalvaniseerd stalen frame met stootrand
Volledig geïsoleerde bodem/dak/wanden
Kunststof dakbedekking
Luxe keuken met elektrisch fornuis, koelkast,
wasbak, boiler, afzuigkap, ruime opbergkasten
en lade
2-persoonshut met ruimte voor een 2-persoons
boxspring, incl. opbergkast
2-persoonshut met ruimte voor een stapelbed,
of 2-persoons boxspring, incl. opbergkast
Luxe badkamer voorzien van A-merk sanitair
met douche incl. waterbesparende douchekop,
toilet, wastafel, spiegel en föhn
Composiet vlonderdelen op het voor- en
achterdek
Binnen sfeerverlichting LED
Kunststof kozijnen met HR++ beglazing van
gelaagd getint glas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rookmelder
Koolmonoxidemelder
2 x brandblusser
Solide reling
Vaste walaansluiting
Volledige elektra-installatie, waterinstallatie en
verlichting
Binnenwanden voorzien van glasvezel met
wafelstructuur gesaust in RAL 9010
Zeer mooie, hoogwaardige laminaatvloer
Vuilwatertank met afzuiging op dek
Schoonwatertank incl. pomp, vuldop en meter
Camera op achterdek incl. scherm op
stuurconsole
15pk 4-takt buitenboordmotor
Brandstoftank 25 liter
Besturing in kajuit of buiten
Navigatie verlichting
Boegschroef
CE-D goedgekeurd als vaartuig
2 jaar volledige garantie

Bent u geïnteresseerd in de extra mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.

HAVENLODGE
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INTERIEUR HAVENLODGE CASTALIA

14

HAVENLODGE

De Havenlodge Castalia is de ruimste Havenlodge uit onze serie.
Onze moderne Scandinavische touch in design, benadrukt nog meer
de ruimte en maakt speels gebruik van de lichtinval. Houdt u meer
van een Industriële look, dat is geen probleem. Er zijn verschillende
opties voor het interieur mogelijk.

Maatvoering

Naast design is er door onze interieurstylisten, bij het samenstellen van
de pakketten, ook hier weer rekening gehouden met duurzaamheid,
comfort en kwaliteit. Indien gewenst is het ook mogelijk om een LED
tv te laten installeren in uw Havenlodge.

Met dakterras

Lengte totaal:
Breedte totaal:
Hoogte totaal:
Breedte binnen:
Lengte binnen:
Hoogte binnen:
Hoogte vanaf waterlijn:
Diepgang:

HOUSEBOATS

PLATTEGROND & SPECIFICATIES HAVENLODGE CASTALIA

De plattegrond geeft een indicatie van hoe de
Havenlodge ingedeeld en ingericht kan worden.

13,70 m
4,40 m
3,26 m
4,15 m

4,07 m
8,76 m
2,17 m
2,77 m
0,49 m

Gewicht:
10.500 kg
Slaapplaatsen:
4-6
Kajuit:
3,08 x 4,07 m (12,54 m2)
Keuken: 2,83 x 2,02 m (5,72 m2)
Badkamer: 1,10 x 2,20 m (2,42 m2)
Hut 1:
2,55 x 2,00 m (5,10 m2)
Hut 2:
2,55 x 2,00 m (5,10 m2)
Dek:
2,50 x 4,40 m (11,00 m2)

HAVENLODGE
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MADE IN HOLLAND: KWALITEIT UIT NEDERLAND





      



Van tekentafel tot CE-D gekeurde houseboat: De houseboats van Havenlodge
zijn een echt Nederlands kwaliteitsproduct. De Havenlodges worden door onze
vakmensen volledig met de hand gebouwd in onze grote verwarmde loods in
Lelystad.

Omdat we alles in eigen hand hebben, kunnen
de Havenlodges volledig naar de wens van onze
klanten gebouwd worden. Jaarlijks
verlaten zo’n 50 Havenlodges onze werf,
onderweg naar een nieuwe tevreden eigenaar.

Uitsluitend de beste materialen

Voor de basis van de Havenlodges gebruiken
we een sterk frame van corrosief bewerkt metaal
met brede stootrand. De oerdegelijke drijvers zijn
gemaakt van volledig onderhoudsvrij Polyethyleen
(PE-) kunststof. Voor de afwerking maken we o.a.
gebruik van duurzaam gewonnen Douglashout,
RVS en composiet terrasdelen.
Ook in het interieur vind je deze degelijke
afwerking terug en maken we gebruik van de
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allerbeste materialen, zorgvuldig geselecteerd
voor een extra lange levensduur en intensief
gebruik.

Keurmerken

Bij Havenlodge bouwen we houseboats vanuit de
filosofie dat ze - met uitsluitend normaal
onderhoud - minimaal 20 jaar mee moeten
kunnen gaan.
Al onze Havenlodges zijn geclassificeerd als
pleziervaartuig en CE-D goedgekeurd. Dat
betekent dat ze in iedere haven welkom zijn.
De nieuwste Havenlodges voldoen aan het meest
recente bouwbesluit en alle Havenlodges zijn
standaard voorzien van een rook-,
koolmonoxidemelder en twee brandblussers.

De huidige productie en montage vindt
volledig in Nederland plaats. Dat vinden
wij erg belangrijk. Deels vanwege de
kwaliteit van ons Nederlands vakmanschap,
maar ook omdat we daarmee onze
supervisie op het volledige productieproces
kunnen blijven houden.
Daarnaast leveren wij daarmee een
mooie bijdrage aan de werkgelegenheid
in ons eigen Nederland. Inmiddels telt
ons bouwteam ruim 30 vakmannen en
vakvrouwen.

MADE IN HOLLAND

Kennis en vakmanschap:
Made in Holland

HAVENLODGE

17

MARINA’S INVEST: EEN VEILIGE HAVEN
VOOR IEDERE INVESTEERDER




      



Geïnteresseerd in de aanschaf van meerdere Havenlodges voor de verhuur?
Bij Marina’s Invest is uw investering in goede handen. De fantastische
verhuurmogelijkheden en de toegenomen populariteit van recreëren in eigen
land, zorgen voor een bovengemiddeld rendement. De Havenlodges worden
door ons verplaatst en verhuurd. Wij zorgen voor de gasten, de vergunningen
en de ligplaats. Oftewel: Een full package deal, waardoor u er geen omkijken
naar heeft.

MARINA PARCS
Uw Havenlodge verhuren
met alle voorzieningen
Wilt u graag volledig ontzorgd worden?
Kies dan voor een ligplaats in één van onze
Marina Parcs en laat ons de verhuur van uw
Havenlodge van A tot Z regelen. De havens
bevinden zich op de allermooiste waterlocaties
in Nederland en altijd in de buurt van een grote
stad.
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Uw huurders kunnen direct boeken via onze
speciale website en mogen ongelimiteerd gebruik
maken van de voorzieningen die op de havens
aanwezig zijn. Naast de verhuur regelen we alle
andere zaken: Van liggeld, beveiliging,
onderhoud, energie, tot de aansluiting op het
water en de riolering.
Op dit moment hebben we nog ligplaatsen
beschikbaar in Noord-Holland, Friesland,
Zeeland, Brabant en Limburg.

Bent u beheerder of eigenaar van een
haven met ligplaatsen en wilt u zich
aansluiten bij Marina Parcs?
Neem dan contact met ons op!
Bel 085 40 09 963 of stuur een e-mail naar
info@havenlodge.nl. Wij vertellen u graag
meer over onze Havenlodges.

Middelaar - Marina Mookerplas
Water, boten, strand, natuur... en een geweldig uitzicht over de
Mookerplas: Marina Mookerplas in Middelaar heeft alles wat de
waterliefhebber zoekt! De jachthaven is gelegen in het prachtige
natuurgebied de Mookerheide in Limburg op de grens met Duitsland
en dicht bij Nijmegen. De perfecte uitvalsbasis om te genieten van een
mooie omgeving en allerlei leuke uitstapjes in de regio te maken.

MARINA’S

Uw Havenlodge houseboat aanmeren op het mooist gelegen plekje
in Nederland? Dat kan. Op dit moment zijn er nog een aantal mooie
ligplekken beschikbaar, dus wees er snel bij!

Lemmer - De Lemster Baai
Lemmer is één van de populairste plaatsen in gemeente De Friese Meren in
de provincie Friesland. Lemmer ligt aan het IJsselmeer en is één van
Frieslands bekendste en meest levendige watersportplaatsen. Vlak bij het
gezellige centrum - realiseren wij 14 Havenlodges in De Lemster Baai, de
binnenhaven van Lemmer.
De combinatie van recreëren op het water, dicht bij de dorpskern van
het gezellige Lemmer met de vele terrassen aan het water, maken deze
plek écht uniek!

HAVENLODGE
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info@havenlodge.nl
+31 (0)85 40 09 963
Vaartweg 85
8243 PP Lelystad
Nederland

Druk-, en zetfouten voorbehouden.

HAVENLODGE.NL

