Tarieven zomerseizoen 2017 jachthaven Hemmeland
alle prijzen zijn inclusief B.T.W., milieu- en reinigingsrecht, parkeren, gebruik drinkwater en sanitair
en gebruik wifi, tenzij anders vermeld

Verhuur
Tarieven
Per eenheid
Boxhuur seizoen 1-4/31-10 (zomercontract)
€
33,00 Per hele m² boxmaat te water
Boxhuur jaar 1-4/31-3 (jaarcontract)
€
43,50 Per hele m² boxmaat te water
(Tarieven zijn gebaseerd op de huur van een hele box, afronding halve meter naar boven)
Opslag trailer (zonder boot)
€
150,00 Per seizoen
Opslag op de wal, incl. bok (max. 7 maanden)
€
5,50 Per m² bootmaat, gerekend per hele maand
Huur van een vaste stroomaansluiting (10 amp)
€
26,00 Per seizoen
Tarief elektra
€
0,35 Per kilowattuur
Toeristenbelasting vaste ligplaatshouders
€
31,60 Per seizoen per ligplaats niet ingezetene Waterland
Werf: prijzen zijn inclusief botenlift, huur bok, stroom, parkeren en 5 sta-dagen voor niet ligplaatshouders
(hierna geldt passantentarief). Voor ligplaatshouders geldt een maximum van 2 maanden, hierna toeslag
van 150 euro.
Schepen tot 8 meter
€
175,00 Uit en in het water
Schepen tot 10 meter
€
190,00 Uit en in het water
Schepen tot 12 meter
€
220,00 Uit en in het water
Schepen tot 14 meter
€
258,00 Uit en in het water
Schepen langer dan 14 meter
€
315,00 Uit en in het water
Toeslag voor schepen vanaf 10 ton
€
65,00 Per werfbeurt
Milieutoeslag voor werfwerk
€
37,00 Per werfbeurt
Inspecties (minimum € 82,00)
€
11,00 Per hele meter per half uur
Van of op trailer hijsen (minimum € 82,00)
€
11,00 Per hele meter per half uur
Mast zetten/strijken en overige hijswerkzaamh.
€
65,00 Per half uur (miniumum tarief)
Toeslag mast zetten/strijken boten > 10m.
€
37,00 Per half uur (minimum tarief)
Huur hogedrukspuit
€
32,00 Per half uur (minimum tarief)
Produkten/diensten
Passantentarief
Elektra passanten (A,B en C steiger)
30-dagenkaart
Toeristenbelasting passanten
Overige leveringen en diensten
Assistentie/diensten havenpersoneel
Toeslag assistentie weekend en feestdagen
Toeslag assistentie na 18.00 uur
Sleep- en bergingswerk (incl. 1 schipper)
Parkeren auto en/of trailer
Borg voor tag slagboominstallatie en voetgangershek

€
€
€
€

1,50
1,50
30,00
1,35

€

32,00 Per man per half uur
50%
50%
55,00 Per half uur (exclusief brandstof en max.
1 uur, langer prijs op aanvraag)
6,50 Per dag (tot 1 week maximaal)
50,00

€
€
€

Per nacht per hele meter
Per nacht (10 amp.)
Per hele meter bootmaat
Per opvarende per nacht

Prijswijzigingen voorbehouden.
Op jachthaven Hemmeland zijn de HISWA Algemene Voorwaarden inzake huur en verhuur van lig- en
bergplaatsen van toepassing, alsmede het havenreglement van jachthaven Hemmeland.

tel: 0299-65 55 55
email: info@hemmeland.nl
website: www.hemmeland.nl

