
Tarieven 2020/2021
Entreegelden bij aanvaarding van een ligplaats (in `t water)  €  450,00 
Entreegelden bij aanvaarding van een walligplaats  €  150,00 
(Geen restitutie bij opzegging lidmaatschap. Entreegeld blijft wel geldig bij herintreding)

Contributies leden:
Leden zonder ligplaats  €  45,00 
Leden ligplaatshouder  €  70,00 
Werkvergoeding (leden ouder dan 70 jaar betalen geen werkvergoeding- 1 november is peildatum)  €  60,00 
Korting leden ouder dan 70 jaar (peildatum is 1 november)  €  -60,00 

Liggelden leden:
Leden - per m2 met een minimum van 12 m2  €  8,27 
Bootje, c.q. bijbootje -- walligplaats ( maximale lengte 4,50 m.)  €  50,00 
Boot walligplaats langer dan 4,50  €  99,00 
Liggeld winter leden ligplaatshouders in `t water zonder stroom (1/11 t/m 31/03)  €  25,00 
Stroom winter leden ligplaatshouders in `t water (1/11 t/m 31/03)  €  15,00 
Seizoenplaats trailer voor ligplaatshouders (01/04 t/m 31/10) zomer  €  25,00 
Seizoenplaats trailer voor ligplaatshouders (01/11 t/m 31/03) winter  €  25,00 

Liggelden winterliggers niet-leden:
Winterliggeld niet leden exclusief verbruik energie  €  165,00 
Vaste kosten stroomgebruik van 01/11 t/m 31/03  €  15,00 
Stroomprijs per Kwh.  €  0,35 

Overige kosten:
Stroomgebruik permanent van 01/04 t/m 31/10  €  62,00 
Stroomgebruik kleinverbruik - incidenteel van 01/04 t/m 31/10  €  27,00 
Incidenteel stroom t.b.v. leden (i.o.m. de havenmeester) per etmaal  €  1,00 
Stroomprijs per kwu  €  0,35 

Passanten:
Passanten per meter lengte/etmaal inclusief stroom en douche gebruik  €  1,30 
Watergebruik passanten per 100 liter  €  0,50 
Gebruik wasmachine (inclusief waspoeder via de havenmeester)  €  3,50 
Gebruik droogtrommel  €  1,50 
Gebruik zwart water pompinstallatie (per 5 minuten)  €  0,50 

Gebruik helling:

Grote helling
Gebruik helling inclusief 3 dagen liggen (incl hellingmeester voor in en uit water)  €  100,00 
Hellingmeester voor extra handelingen per keer  €  15,00 
Langer gebruik dan 3 dagen, per etmaal  €  5,00 
hogedrukspuit op de grote helling t.b.v. onderhoud boot per keer  €  10,00 

kleine helling
Gebruik helling tijdens de vastgestelde hellingdagen  €  15,00 
Gebruik helling buiten de vastgestelde hellingdagen op afspraak  €  35,00 
Gebruik hogedrukspuit tijdens de hellingdagen (op afspuitplaats grote helling)  €  10,00 
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