
Tarieven W.S.V. de Eendracht vaarseizoen 2023

Alle bedragen die aan BTW heffing onderhevig zijn worden inclusief BTW weergegeven

Contributies: 
contributie leden € 66,00

contributie begunstigers € 50,00

leden en begunstigers ouder dan 75 jaar € 20,00

leden/begunstigers geboren voor 1-1-1939 n.v.t.

Liggelden/Winterstalling per jaar
vaste ligplaats-

houder

gasten en niet 

vaste ligplaats-

houder

liggeld natte ligplaats per m2 boxmaat € 32,90 n.v.t.

incl. winterstalling op het  droge, hijsen, hoge 

drukspuit beschikbaar, tractor en excl. bok. 

Ligplaatsen groter dan 12 meter hebben 10% 

korting i.v.m. geen winterstalling mogelijkheid.

Winterstalling nat per meter bootmaat  n.v.t. € 32,25 vanaf 1/10 tot 31/3 excl. Electra 

Winterstalling droog  per m2 bootmaat n.v.t. € 19,00

 vanaf 1/10 tot 30/4. Incl. hijsen, hoge 

drukspuit beschikbaar, tractor en excl. bok

 Bok/trailer  t.b.v. winterstalling/onderhoud korte bok 2,4 meter € 37,50 € 37,50 bij gebruik van meer dan 7 dagen

Bok/trailer  t.b.v. winterstalling/onderhoud lange bok 3 meter € 87,50 € 87,50 bij gebruik van meer dan 7 dagen

Diversen
Gebruik kraan per meter romplengte/per keer (=alleen in of 

alleen uit) € 3,00 € 13,00

Reparatie staande mast via kraan € 5,00 € 30,00
Mast hijsen per keer € 20,00 € 45,00

Informatie voor passanten
tarieven voor overnachting: 

Overnachtingtarief natte ligplaats per meter bootmaat per dag . 

Vanaf 1 mei t/m 1 oktober,  Inclusief douches en elektra € 2,10

 Vanaf 15.00 uur 

liggeld verplicht. 

Overnachtingtarief natte ligplaats per meter bootmaat per dag . 

Vanaf 1 oktober t/mt 31 maart. Inclusief douches en elektra € 1,40

 Vanaf 15.00 uur 

liggeld verplicht. 

Overnachtingtarief natte ligplaats per meter bootmaat per dag . 

Alleen voor de maand april. Inclusief douches en elektra € 1,70

 Vanaf 15.00 uur 

liggeld verplicht. 

Gebruik elektriciteit via meter per KWh € 0,62

Wasserette incl. waspoeder € 6,00

Wasdroger € 4,00

Passagiers schepen per m2 bootmaat:
per m2 bootmaat per dagdeel € 0,20

per m2 bootmaat per overnachting € 0,30

aantik tarief per m2 bootmaat: vertrek binnen 30 minuten € 0,15

** Tarief stroom via Bluewater app. €  0,62 per KWh

Definities:

Vaste ligplaatshouder: Is iemand die in onze haven ligt, ieder jaar recht heeft op een plek en lid van onze vereniging

Niet vaste ligplaatshouder: Iemand die in onze haven ligt voor maximaal één jaar (Tijdelijke ligplaats) of gasten.

                                       Dit kunnen ook leden, begunstigers en passanten  zijn.

Wit gekleurde vakken  wordt door de havenmeester contant geïnd

Grijs gekleurde vakken wordt via een nota geïnd

19-4-2023

**** water via waterzuil met jachthavenbetaalkaart €0,50 per 100 liter

*** water voor winterstallers/passagiersschepen €3 euro per m3

vertrek binnen 30 minuten


