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Tarieven voor box- of trailerplaats houdende leden :
Contributie vereniging inclusief leden zonder box
Donateurschap
Eenmalige bijdrage nieuwe leden
Eenmalige bijdrage nieuwe jeugdleden
Aanmelding voor aspirant lidmaatschap
Administratiekosten nieuwe leden
Korting per M2 box-maat voor leden t/m 2002
Liggeld per M2 box-maat
Zwerfplaats tarief (LOA + 2 meter) X (BOA + 1 meter) X liggeld per m2
Voor schepen die in de lengte aan de wal of steiger gemeerd zijn is dit L.O.A. + 1 meter en B.O.A. +
0,5 meter
Trailerplaats van ligplaatshouders
Trailerplaats van "niet ligplaatshouders"
Bijbox op de wal (optimisten)
Gebruik laadboom (per handeling)
Gebruik lift (afspuiten verplicht, per handeling)
Gebruik cradlewagen en/of Manitou per handeling
Parkeren schip op de wal:
Winterberging op parkeerterrein (per M2)
Winterberging in loods (per M2)
Bok huren gedurende de winterberging (inclusief opbokken)
Einde winterberging loods loopt gelijk aan einde winterberging parkeerplaats, daarna geldt een tarief
per meter scheepslengte per dag
Knippen en scheren per meter scheepslengte, voor een periode van maximaal 14 dagen.
Na 14 dagen geldt een tarief per meter scheepslengte per extra dag van
Kort verblijf op de kant onder de lift per meter scheepslengte, voor een 1e periode van maximaal 4
dagen.
Kort verblijf op de kant onder de lift, na 4 dagen geldt een tarief per meter scheepslengte per extra
dag
Bok huren anders dan winterberging, incl. opbokken per 2 maanden of een deel daarvan.
Op de wal blijven bij einde winterberging. Hiermee wordt bedoeld verplaatsen + tarief knippen en
scheren.
Na 14 dagen geldt een tarief per meter scheepslengte per extra dag.
Loods in voorjaar en zomer per meter 1e 14 dagen (iom bestuur)
Loods in voorjaar en zomer per meter volgende dagen (iom bestuur)
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€ 25,00
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€ 1,45
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€ 17,50
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€ 38,80
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€ 1,30
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Tarieven voor leden zonder box of trailerplaats
300.005

Gebruik helling per jaar (In noodgevallen gratis). Voor niet box of trailerplaats houdende leden.

Vaste elektra aansluitingen
500.001 Eerste aansluiting
500.002 Meterhuur per jaar
500.003 Prijs per Kwh

€ 100,00

€ 77,80
€ 25,00
€ 0,30

Diversen:
600.001 Afspuitplaats: 1e half uur
600.002 Afspuitplaats: volgende 15 minuten

€ 8,40
€ 3,20

Vlethulp:
700.001 Vlethulp voor leden per uur

€ 8,40
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Algemeen:
Wasmachine(leden)
Wasdroger(leden)
Vuilwater / bilgepomp (muntproevers aangepast)
Huur BBQ per stuk
Borg sepkey/afstandbediening/Loodssleutel
Borg sleutel loophek
Afstandsbediening hek gebruikskosten

€ 3,20
€ 2,20
gratis
€ 25,00
€ 5,00
€ 7,50

Passanten tarieven:
400.001 Passanten zomertarief per meter, per etmaal
400.002 Passanten wintertarief per meter, per etmaal
400.003 Overwinteren, kosten zwerfplek à 50% tot uiterlijk 1 april per m2

€ 1,50
€ 0,80
€ 8,60

Passanten kunnen in noodgevallen gebruik maken van de volgende faciliteiten tegen de daarbij vermelde tarieven:
Helling (alleen indien als passant aangemeld)
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Gebruik laadboom (per handeling)
Gebruik lift (per handeling)
Op de wal (voor nood) per meter scheepslengte (voor maximaal 14 dagen)
Na 14 dagen geldt een tarief per meter scheepslengte per extra dag van
Gebruik bok passanten(per maand of deel daarvan)
Gebruik cradlewagen en/of Manitou per handeling

€ 32,80
€ 77,60
€ 8,40
€ 2,40
€ 27,80
€ 25,90

Vlethulp:
700.002 Vlethulp voor niet leden per uur

€ 41,70

Algemeen:
800.001 Tarief wasmachine(niet leden)
800.002 Tarief wasdroger(niet leden)

€ 4,20
€ 2,70
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Toelichting :
Schepen na de winterberging in de loods.
Deze periode geldt vanaf 1 week na datum einde winterberging parkeerplaats en kan verlengd worden met een periode tot maximaal 6 weken na datum einde winterberging
parkeerplaats.
(zie bovenstaand tarieven.)
Note : Indien er in de winterberging een stagnatie ontstaat veroorzaakt door één of meerdere schepen kunnen de extra kosten niet afgewenteld worden op schepen welke wel
de winterberging kunnen verlaten maar bellemerd worden door schepen welke deze stagnatie veroorzaken.

Tarieven voor leden met 2 schepen in de haven :
Box houdende leden met tijdelijk 2 schepen betalen passanten tarief voor het tweede schip.
Tijdens de periode van de winterberging is dit ½ passanten tarief.
(E.e.a. is bedoeld als ontmoedigingsbeleid)
Berekend oppervlak winterberging op de wal
Oppervlak is scheepsmaat incl. eventueel aan dek gelegde mast. (Bx(L+uitstekende mast))
Zwerfplaatsen :
Definitie :
Zwerfplaats is aan een lid voor een bepaalde periode toegewezen box, welke op naam staat van een ander lid en door dat lid tijdelijk niet gebruikt wordt. E.e.a. in afwachting
van een definitieve box voor de zwerf-plaats-houder.In de meeste gevallen zal de zwerfplaats houder een te grote box toegewezen krijgen. Het tarief is daarop aangepast en
luid als volgt: LOA + 2 meter x BOA + 1 meter x liggeld per m2

Maatvoering schepen :
De bepaling van de scheepsmaten gebeurd op basis van bijgevoegde schetsen.
Berekening oppervlak boxmaat en lokatie
Volgens lijst met boxnaam en oppervlak versie. d.d. xx-xx.xxxx
Afgebakende acties:
Onder handelingen worden afgebakende akties verstaan, zoals het met de laadboom verwijderen van de mast. Het plaatsen van de mast. Het met de lift in het water laten
van het schip na de winterberging.
Onder noodgevallen worden verstaan :
schip zinkend, motorschade, schroefschade, mastbreuk

DE JAARLIJKSE BIJDRAGEN (Artikel 11.1)
In de gezamenlijke kosten en lasten wordt door de ligplaats houdende leden bijgedragen in verhouding tot de grootte van de bij hen in gebruik zijnde box (prijs per m2).
Wijzigingen in de boxmaten leiden tot pro rata verhoging of verlaging van deze bijdrage. Indien de aanvang van het gebruik van een ligplaats niet valt op 1 april, dan wordt de
bijdrage voor dat kalenderjaar als volgt berekend:
• Aanvang voor 1 juli, het volle bedrag
• Aanvang op 1 juli tot 1 september, ¾ van het volle bedrag
• Na 1 september 9-10-2011, 5 maanden
• Na 1 oktober, 4 maanden
• Na 1 november, 3 maanden
• Na 1 december, 2 maanden
Wordt een ligplaats opgezegd na 1 december dan heeft de betrokkene slechts recht op restitutie van de helft van het liggeld bij ontruiming voor 1 juni. Bij ontruiming na 1 juni
vindt geen restitutie plaats.

