PRIJSLIJST SEIZOEN 2019 (incl. BTW)
Zomerligplaats (1 april t/m 1 oktober)
Steenplaat
Richel
Vormt
Knokkels / Hop
Pampus/Vlieter/De Ven
Kreil / Lacon
Vrouwenzand / Kooizand
Breezand
Wagenpad
Houtrib
Schiphuis (Jaar)
Toeristenbelasting

13.00 x 4.80
10.00 x 3.75
10.00 x 3.35
10.00 x 3.75
10.00 x 3.35
10.00 x 3.50
10.00 x 3.75
11.50 x 4.35
12.50 x 4.90
13.00 x 4.80
15.00 x 4.50
Per seizoen

Steigerprijs
€ 1.398,00
€ 869,00
€ 803,00
€ 869,00
€ 803,00
€ 812,00
€ 869,00
€ 1.008,00
€ 1.218,00
€ 1.398,00
€ 2.485,00
€ 49,16

Kopsteiger
€ 1.677,60
€ 1.042,80
€ 963,60
€ 1.042,80
€ 963,60
€ 974,40
€ 1.042,80
€ 1.209,60
€ 1.461,60
€ 1.677,60

Overige kosten
Botenlift:
Uit-of in het water kranen (excl. Arbeidsloon) Scheepsmaat;
Lengte x Breedte (toeslag voor schepen boven 20 ton)
Schepen tot 7 meter (incl. Handling)
Mastenkraan: Mast plaatsen of strijken / in-uit kranen motor
HD Pomp:
Schepen tot 7 meter
Schepen van 7 tot 10 meter
Schepen langer dan 10 meter
Milieuheffing schoonspuiten onderwaterschip per meter
scheepslengte
Passanten
Ligplaats per strekkende meter
Toeristenbelasting per persoon
Gebruik van stroom
Gebruik water per 100 liter

€ 1,25
€ 1,25
€ 1,50
€ 1,00
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€ 2,80
€ 44,50
€ 43,50
€ 15,50
€ 22,80
€ 28,70
€ 2,50

PRIJSLIJST SEIZOEN 2019 (incl. BTW)

Winterberging
Winterberging
Winterstalling op de wal (incl. Kraankosten,
(1 oktober t/m 1 april) schoonspuiten, bokhuur en werkloon) Prijs per M2
Winterbergingsloods (geïsoleerd en vorstvrij (incl.
Kraankosten, schoonspuiten, bokhuur en werkloon)
Prijs per M2
Schepen in het boothuis
Overwinteren in het water. Prijs per M2
Mastenberging per meter lengte (in winterberging
loods)
Berging Buitenboordmotor <10PK
Berging Buitenboordmotor >10PK
Bijboot in de berging <3 meter
Diversen

Trailerstalling per seizoen
Trailerstalling per week
Bokhuur per seizoen kleine bok
Bokhuur per seizoen grote bok
Ligplaats bijboot op de wal per seizoen
Stroomaansluiting zomerseizoen
Stroomaansluiting winterseizoen
Milieu- en afvalheffing
Borg icon sleutel (toiletgebouw)

€ 22,75
€ 54,20
€ 1.512,50
€ 9,50
€ 10,65
€ 23,00
€ 32,00
€ 78,50
€ 78,50
€ 7,85
€ 85,00
€ 140,00
€ 78,00
€ 98,00
€ 70,00
€ 30,00
€ 50,00

Voor het uitkranen kan het winter klaarmaken van uw schip of installatie na opdracht
verzorgd worden. Na het eventueel aftuigen, wordt het onderwaterschip met een
hogedruk pomp schoongespoten. Hiermee wordt voorkomen dat aanslag en
aangroei opdroogt. De romp wordt schoongemaakt en het dek wordt licht
afgespoten. Alle schepen worden op een stalen scheepsbok geplaatst die op onze
hydraulische botenwagen past. De masten van schepen in de stalling worden
opgeslagen in de mastenberging. Het risico voor schepen met staande mast in
winterberging buiten op de wal, is geheel voor rekening van de eigenaar. Het is niet
toegestaan om zonder toestemming zelf aan schepen te werken die in winterstalling
staan.
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