
Tarievenlijst 2020-2021
Entreegeld

bij toetreding als (aspirant)-lid met boot € 200,00 Eenmalig
bij toetreding als (aspirant)-lid zonder boot € 80,00 Eenmalig

Contributie
Leden en aspirantleden met boot € 200,00 per jaar
Leden zonder boot en jeugdleden (tot 18 jaar) € 80,00 per jaar
Toeslag voor alle leden die deelnemen aan sloeproeien € 35,00 per jaar

Club consumptiebonnen
  (niet verplicht voor leden  < 18 jaar) € 50,00 per jaar

Liggelden
Liggeld motorboten inclusief btw € 19,75 per m2

   - Min tarief 12 m2 in de box motorboot € 240,00 per jaar
Liggeld zeilboten vrijgesteld van btw € 16,32 per m2

  - Min tarief 12 m2 in de box zeilboot € 196,00 per jaar
Bijboten tot 5,7 m2 € 45,00 per jaar

Jaar liggeld motorboot op de wal € 11,98 per m2

  - Alleen trailerbare boten min tarief van 6 m2 € 71,86 per jaar
Jaar liggeld zeilboot op de wal € 9,90 per m2

  - Alleen trailerbare boten min tarief van 6 m2 € 59,40 per jaar
Trailer (alleen in combinatie met boot in het water) € 121,00 per jaar

Kano, surfplanken of optimisten in het rek € 32,80 per jaar
Hijsgegevens

1 Gehuurde mobiele kraan 
2 Gebruik afspuitplaats (inclusief gebruik hogedrukspuit)
3 Huur verenigingsbok  (inclusief gebruik boten trailer)
4 Huur bok tussen 2 hijsdagen
5 Tractor / vorkheftruck ( max. 2.000 Kg ) € 23,20 per keer
6 Botentrailer € 23,20 per keer

Pakket eigen trailer / verlaten haven / nieuw in haven € 100,00
Pakket Klein    1 ;  2 ;  4 ; 1   Tussen 2 hijsdagen € 145,00
Pakket Groot   1 ;  2  ; 3 ; 1 € 245,00

Water gratis
Elektra

Niet bemeten stopcontact (‘s nachts de stekker er uit!) gratis
Elektra aansluiting (bij gebruik boven 5 Kwh + kosten gebruik) € 6,05 per jaar
Elektra verbruik € 0,35 per kWh

Borgartikelen 
Chipsleutel voor toegang tot accommodatie € 30,00 eenmalig
Trailerpenning € 15,00 eenmalig

Vlaggen
Batavierenvlag € 7,70 per stuk
Federatievlag € 8,75 per stuk

Administratieve kosten
Aanmaken toegangspas, pincode of toegang via telefoon € 2,50 per keer
Aanmaningen € 20,00 per keer
Boetegeld bij niet tijdig verwijderen vaartuig uit haven € 236,45 per dag
Afkoopbedrag werkzaamheden voor vereniging € 193,60 per jaar

Diensten
Wassen en drogen inclusief waspoeder per keer € 5,50 per wasbeurt

Passantentarief
(max 30 dagen aaneensluitend per seizoen) € 1,40 per meter per dag
Voor leden van de Federatie Watersport Midden Maas, mits vlagvoerend, 
hanteren wij dezelfde regels die bij hun thuishaven gelden. 

exclusief 
toeristenbelasting

Campers € 12,50
 - gebruik electra voor campers € 2,50
Wassen en drogen inclusief waspoeder per keer € 5,50 per wasbeurt

Niet leden
Winter liggeld in de box (van 1 nov t/m 31 maart) € 14,80 per m2

Gebruik trailerhelling € 11,60 In / uit

exclusief 
toeristenbelasting


