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STERN – med husbåde i mere end 40 h
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ne



STERN Hausboot har produceret, solgt og udlejet 
højkvalitets-husbåde i mere end 10 år i Tyskland og Danmark. 
Vores kunder værdsætter kvalitet, sikkerhed

og lang levetid – dette er afgørende aspekter for egen brug og 
udlejning. STERN husbåde er vellidt af havnefogederne – de 
forstyrrer ikke med larm eller kedeligt udseene, og ligger 
derfor i over 40 lystbådehavne! Som producent og 
udlejningsfirma ved vi, hvad det handler om, når en husbåd 
ankommer! Vores pontoner er lavet af 4 mm stål og har 
skillevægge for hver 2 meter og kan modstå et isdække på 
mere end 40 cm! STERN husbåde kan ligge i havnene hele 
året og kan derfor også udlejes om vinteren.

Vi søger hele tiden attraktive bådpladser eller muligheder for 
etablering af nye bådbroer. Vi er også interesseret i 
ombygning af industrihavne, så de kan indrettes til Husbåde. 
Læs mere om vores husbåde og om os online på 
stern-husbaad.dk. Som professionel marinapartner tilbyder vi 
dig, ved vinterudlejning, en indtjening året rundt og 
revitaliserer lystbådhavnene.

På den følgende side introducerer vi alle fordelene ved et 
partnerskab. Har du en idé til et fælles projekt eller til 
udlejning af bådpladser, vil vi sætte pris på dig at høre fra dig!



Vores målgruppe er i alderen 30+, familier og 
par. Vi ved hvordan en fest kan forstyrre andre 
gæster som ønsker fred og ro, og er derfor 
opmærksom på forespørgsel om leje af husbåd. 
Vi kontrollerer ikke vores gæster, men henviser 
til områdets retningslinjerne, da hvile og 
afslapning vægtes højt.

Turistmålgruppe: Naturelskere i
aldersgruppe 30+

Vores fortøjningslinjer er sikre og 
bliver siddende, vores både ligger

derfor sikkert ved bådbroen.

STERN husbåde’s fortøjninger
er stabile og sikre.

Uanset om det er bådudlejning, 
speedbådskørekort eller tilbud til lystfiskere – 
vil feriegæster elske alle aktiviteter i og omkring 
havnen.

Feriegæster drager fordel af
fritidsaktiviteter i lystbådhavne!

En ferielejlighed på vandet bliver 
efterspurgt mere og mere
af vandsportsentusiaster.

Bådejere er også glade for
komfortabel livsstil.

STERN husbåde’s pontoner kan tåle op til 40 
cm isdække og er Termisk isoleret, 
så ejerne også kan tilbyde udlejning i 
vinterperioden. Dette sikrer også, at  
lystbådehavnen er belagt om vinteren og 
giver indtægt hele året rundt.

Stigende indtjening gennem
vinterudlejning i lystbådhavne

Enteron er verdens første certificeret
fuldt biologisk mini rensningsanlæg. 

Udledningsvandet har ingen indvirkning 
på miljøet og er så klart og rent som 
drikkevand, uden brug af kemikalier!

STERN husbåde har kun brug
for El og vand.

Husbådene markedsføres online hvor de 
også kan bookes. Vi rengør og vedligehol-
der selv husbådene, og vores serviceteam 
forsøger at løse opgaverne så hurtigt som 
muligt i lystbådehavnen.

Fuld service leje:
én kontakt til alt.

Uanset om du planlægger at 
etablere en ny bådbro, vinterforberedelse
af VVS eller sauna, tilbyder vi vores hjælp

for at øge attraktiviteten af lystbådehavne.

Vi hjælper med Udvidelse af 
lystbådehavnes infrastruktur



KONTAKT: REGIN LUND RASMUSSEN, DRIFTSLEDER
T +45 61285170  R.LUND–RASMUSSEN@STERN–HUSBAAD.DK

STERN FERIENHAUSBOOT CONSULTING GMBH
INDUSTRIESTR. 3   23769 BURG AUF FEHMARN
T +49 (0) 4371 879 86 65   STERN-HAUSBOOT.DE

STERN HAUSBOOT APS HAVNEGADE 7 OG 16   
OREHOVED HAVN   4840 NØRRE ALSLEV   
DENMARK   T +45 61285170   STERN-HUSBAAD.DK


