
TARIEVEN JACHTHAVEN EN 

Ligplaatsen per m² lengte over alles X breedte over alles of minimaal 80% van de box

Prijzen zijn                

incl. 21% BTW 

Jaar in het water 45,00€        
Zomer in het water 36,00€        
Zomer verlengd in het water 40,00€        
Winter in het water 14,00€        
Winter verlengd in het water 20,00€        
Maand in het water 8,25€           

Ligplaatsen + stalling per m²  lengte over alles X breedte over alles of minimaal 80% van de box

Zomer water + winter loods 90,00€        
Zomer water + winter wal 55,00€        

Passanten per meter  incl. gebruik water, toilet, douches, elektra en wifi

Per nacht tot 7 dagen 1,75€           
Per week 10,00€        

Stalling buiten per m² *  
Jaarstalling trailer met boot incl. onbeperkt gebruik helling ** 56,00€        
Jaarstalling 41,00€        
Zomerstalling trailer met boot incl. onbeperkt gebruik helling ** 36,00€        
Zomerstalling 21,00€        
Winterstalling trailer met boot incl. onbeperkt gebruik helling ** 36,00€        
Winterstalling 21,00€        

Stalling loods per m² *
Jaarstalling trailer met boot incl. onbeperkt gebruik helling ** 106,00€      
Jaarstalling 91,00€        
Zomerstalling trailer met boot  incl. onbeperkt gebruik helling ** 56,00€        
Zomerstalling 41,00€        
Winterstalling 56,00€        

Trailerstalling zonder boot
Jaarstalling 270,00€      
Zomerstalling 145,00€      
Winterstalling 145,00€      

Trailerhelling  incl. daggeld parkeren  

Per keer dezelfde dag erin en eruit 12,50€        
10 rittenkaart** 100,00€      
Per jaar onbeperkt gebruik 195,00€      

Korte stalling
Per dag op de wal per m²  0,65€           
Per dag in de loods per m² 1,20€           
Weekstalling op de wal per m² 3,50€           
Weekstalling in de loods per m² 5,75€           
Maandsstalling op de wal per m² 10,50€        
Maandstalling in de loods per m² 17,25€        

Combinatie auto trailerstalling per 24 uur 12,50€        

Handling 
Uit/in het water, schoonspuiten (max 30 min) en opbokken per m² 5,75€           min. € 140,00

Afspuiten per 15 minuten extra 15,00€        
Zelf afspuiten per 15 minuten 7,50€           
Verplaatsingskosten met botenwagen per uur 100,00€      
Verplaatsingskosten met heftruck per uur 75,00€        

       STALLING 1 APRIL 2019 - 31 MAART 2020



Inspectiebeurt per m² max. 2 uur incl. afspuiten 5,00€           min. € 125,00

Mastenkraan & Berging
Gebruik mastenkraan 1e uur  125,00€      
Extra uren per uur  50,00€        

Transport
Van/op transport - uit/in water  incl. afspuiten max 3 ton / 7 á 8 meter 225,00€      
Waaltje bij surfbocht op trailer plaatsen + vervoer naar Achterzeedijk incl. afspuiten 
en weer te water laten bij surfbocht 140,00€      

Elektriciteit
Verbruik elektriciteit per kWh 0,38€           
Vastrecht elektriciteit 230V 32 Amp./400V 25 Amp. Incl. 100 kWh vrij gebruik 195,00€      

Vastrecht elektriciteit 230V 16 Amp. Incl. 100 kWh vrij gebruik 115,00€      

Arbeid  
Per uur 50,00€        

Borg 

Sleutelkaart/druppel toegangscontrole 35,00€        

Sleutel elektriciteit aansluiting 35,00€        

Sleutel brievenbus 35,00€        

Wasserette
Wasmunt incl. waspoeder 4,50€           
Droogmunt 3,50€           

*   =  Lengte over alles X breedte over alles

** =  Persoons- en bootgebonden en kan dus maar door 1 persoon gebruikt worden

Jaar= 1-04-2019 tot 1-04-2020

Zomer= 1-04-2019 tot 1-10-2019

Zomer verlengd (8 maanden)= 1-03-2019 tot 1-11-2019

Winter= 1-10-2019 tot 1-04-2020

Winter verlengd (8 maanden) = 1-9-2019 tot 1-05-2020

Maand=  per de 1e van de maand  

Op al door ons gesloten overeenkomsten zijn de HISWA Algemene Voorwaarden huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen (voor vaartuigen en aanverwante artikelen) 

almede ons havenreglement van toepassing. Op al onze reparatie/ onderhoudsovereenkomsten zijn de HISWA Algemene Aanneming- en leveringsvoorwaarden van toepasssing.
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