Tarievenoverzicht
Winterstalling
Winterstalling 1 oktober 2022 tot 1 april 2023 (incl. BTW)
Bootstalling binnen*:
Inclusief hijsen (max. 40 ton), hogedrukreiniging onderwaterschip, gebruik van bok en boottransport.
Werken in de winterstallingshal is niet toegestaan. Informeert u bij de havenmeester naar de
mogelijkheden om uw boot in de was te zetten of te poetsen. Lees voor andere werkzaamheden aan
uw boot eerst onze milieureglementen door en reserveer tijdig onze werk- of schildershal.
Bootstalling buiten*:
Inclusief hijsen (max. 40 ton), hogedrukreiniging onderwaterschip, gebruik van bok en boottransport.
Lees voor andere werkzaamheden aan uw boot eerst onze milieureglementen door en reserveer tijdig
onze werk- of schildershal. Dit gebeurt te allen tijde in overleg met de havenmeester.
* Indien u bij ons een seizoensplaats (6 maanden) heeft en u wilt uw boot ook in de wintermaanden bij
ons stallen, dan wordt de seizoensplaats omgezet naar een jaarplaats.

per m2: €
op trailer per m2: €
rubberboot t/m 3,5 m : €
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395,505,680,795,935,1045,1200,250,295,320,385,415,460,500,565,-

tot 6 mtr. €
6 - 8 mtr. €
8 - 10 mtr. €

225,340,485,-
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125,10,0,55
15,35,-

1 oktober tot 1 april: €

45,-

per gasfles: €

10,-
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50,100,120,145,165,200,85,25,75,1,25
1,25
12,50
15,-

1 dag
per dag
1 dag
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per dag
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55,40,65,50,40,17,50

per kWh €

0,55

Bootstalling in het water:
Dit tarief is niet van toepassing voor de jaarligplaatsen aan de steigers A t/m G.

Bootstalling buiten op eigen trailer:
Betreft enkel stallingskosten.
Afspuiten, hijsen en arbeidsloon niet inbegrepen.
Trailerstalling:
Accu-verzorging:
Wij kunnen de accu’s laden in uw boot.
Accu’s laden in onze werkplaats.
De inspectie en het bijvullen wordt berekend tegen uurtarief.
Binnen- en buitenboordmotoren:
U kunt uw buitenboordmotor in onze werkplaats stallen. Wij verzorgen, indien gewenst, het
winteronderhoud van uw binnen- en/of buitenboordmotoren. Het winteronderhoud wordt berekend
tegen uurtarief en gebruikte materialen.
Gasflessen:
De gasflessen mogen niet in uw boot blijven staan tijdens de winterstalling in de hal. Lees hiervoor de
voorschriften van de brandweer en uw verzekering. U dient de gasflessen uit uw boot te halen en mee
naar huis te nemen. U kunt ze ook inleveren bij ons gasdepot.
Hijsen: (max 40 ton)

Boottransport botenwagen
Omslepen met werkboot
Omslepen met werkboot
Hogedrukreiniging
Milieutoeslag bij hogedrukreiniging
Bovenstaande tarieven zijn exclusief ons arbeidstarief
Arbeidstarief monteur

tot 300kg en 5.5m
5.5 - 8 mtr.
8 - 10 mtr.
10 - 12 mtr.
12 - 16 mtr.
vanaf 16 mtr.
in jachthaven ex
vanaf andere locatie ex

tot 6 mtr.
6 - 8 mtr.
8 - 10 mtr.
10 - 12 mtr.
12 - 14 mtr.
14 - 16 mtr.
16 - 18 mtr.
tot 6 mtr.
6 - 8 mtr.
8 - 10 mtr.
10 - 12 mtr.
12 - 14 mtr.
14 - 16 mtr.
16 - 18 mtr.
18 - 20 mtr.

per seizoen:
per dag:
per kwh:
per boot:
per accu:

Tarieven werkhal (incl. BTW)
Huur kleine werkhal (13m x 9,50m x 5,25m)
2 dagen of langer
Huur grote werkhal (20m x 9m x 6,90m)
2 dagen of langer
Huur hoogwerker
Huur schuurmachine met afzuiging
Electra (verwarming in winterperiode)

