Jachthaven tarieven seizoen 2018

Overige tarieven

23-03-18 t/m 28-10-18
2

Per m scheepsmaat, incl. toegang voor één auto

€ 38,50

Voor bovenstaand tarief geldt ten alle tijden 80% van de boxmaat met een
minimum van

€ 192,50

- Indien uw plaats door anderen wordt gebruikt, geldt hiervoor het normale passantentarief.
- Indien uw boot door anderen wordt gebruikt, geldt hiervoor het normale nachttarief voor
personen en honden

€ 9,55

Huur van de bokken, per stuk
Klein
Groot

€ 28,60
€ 32,65

Vulhout

Gratis

Gratis

€ 2,00

Extra auto/motor per nacht

€ 3,45

Bezoektarief per persoon, per dag

€ 2,00

Extra auto/motor per seizoen

€ 50,00

Borg Sepkey

€ 20,00

Zijstijger 2 meter

€ 71,50

Bezoekers Sepkey, per seizoen

€ 50,00

Zijstijger 4 meter

€ 122,50

Douchen per minuut

€ 0,15

Zijstijger 6 meter

€ 148,00

Trailerhelling in/uit per keer

€ 12,50

€ 1,00

Trailerhelling in/uit per jaar

€ 125,00

Per hond, per nacht. Max. € 37,50

€ 0,43

€ 12,50

Parkeerplaats boottrailer per
nacht, per scheepslengte

€ 0,90

Takelen in/uit het water per
m2 scheepsmaat

Elektra per kWh Jutterhaven en
Oude Haven
Elektra per nacht
Oude Haven 1 t/m 110

€ 3,50

€ 8,25

Stoel, stop en stuthout

€ 11,75

Langszij en hoekplaatsen
toeslag per seizoen, per
scheepslengte

Toeslag box per seizoen
Oude Haven 2 t/m 30, 112 t/m
116, 118 t/m 121

€ 15,30

Natte winterstalling per m
scheepsmaat

2

Jachthaven tarieven per nacht 2018
Ligplaats campinggasten per nacht, per meter scheepslengte

€ 1,00

Ligplaats passanten laag– en midden seizoen per nacht, per meter scheepslengte

€ 1,40

Ligplaats passanten hoogseizoen per nacht, per meter scheepslengte
(meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren, en in de zomer van 07-07-2018 tot
25-08-2018)

€ 1,50

Er is een recreatie programma tijdens Hemelvaart, Pinksteren en in het hoogseizoen.

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Wifi

€ 5,10

28-10-2018 tot begin seizoen 2019
Droge winterstalling per m
scheepsmaat

€ 50,00

Bezoektarief per auto, per dag
01-04 t/m 30-09
01-10 t/m 30-03 & na 16.30 uur
Elektramunt (3 kWh) Jutterhaven
en Oude Haven 111 t/m 121

Jachthaven tarieven winter 2018/2019
2

Elektra vastrecht incl. 150 kWh
per jaar
Hond

€ 5,00
€ 2,00

