
Tarieven per 1-1-2022

Tarief m.i.v. tarief m.i.v. 
Eenheid 1-1-2021 1-1-2022

Contributie volwassenen per kalenderjaar € 62,00 € 55,00
Contributie partner per kalenderjaar € 13,00 € 14,00
Contributie jeugd per kalenderjaar € 25,00 € 25,00
Inschrijfgeld volwassenen 1e inschrijving € 36,00 € 37,00
Inschrijfgeld jeugd 1e inschrijving € 9,00 € 10,00

Zomerliggeld haven zeilboot m2 € 11,25 € 11,50
Zomerliggeld haven motorboot m2 € 13,60 € 13,90
Winterliggeld haven zeilboot m2 € 8,60 € 8,80
Winterliggeld haven motorboot m2 € 10,40 € 10,60
Liggeld gasten m-lengte en per nacht € 1,25 € 1,35

Winter-/zomerberging buiten zeilboot m2 per seizoen € 8,60 € 8,80
Winter-/zomerberging buiten zeilboot m2 per dag € 0,28 € 0,29
Winter-/zomerberging buiten motorboot m2 per seizoen € 10,40 € 10,60
Winter-/zomerberging buiten motorboot m2 per dag € 0,33 € 0,34
Winter-/zomerberging in loods zeilboot m2 per seizoen € 17,35 € 17,70
Winter-/zomerberging in loods zeilboot m2 per dag € 0,51 € 0,52
Winter-/zomerberging in loods motorboot m2 per seizoen € 20,99 € 21,40
Winter-/zomerberging in loods motorboot m2 per dag € 0,61 € 0,62
Trailer-/bootstalling buiten zeilboot m2 per seizoen € 8,60 € 8,80
Trailer-/bootstalling in loods zeilboot m2 per seizoen € 17,35 € 17,70
Trailer-/bootstalling buiten ( open ) motorboot m2 per seizoen € 10,40 € 10,60
Trailer-/bootstalling in loods (open) motorboot m2 per seizoen € 20,99 € 21,40
Kano's/bijbootjes in loods per stuk per seizoen € 21,45 € 22,00
Skiff in loods per stuk per seizoen € 43,30

Gebruik bok zeilboot per dag € 1,95 € 2,00
Gebruik bok zeilboot per seizoen € 31,00 € 32,00
Gebruik bok motorboot per dag € 2,37 € 2,40
Gebruik bok motorboot per seizoen € 37,40 € 38,00

Schoonspuiten onderwaterschip zeilboot per m1  bootmaat € 1,60 € 1,65
Schoonspuiten onderwaterschip motorboot per m1  bootmaat € 1,90 € 1,95
Toeslag mosselen e/o aangroei zeilboot per m1  bootmaat € 1,60 € 1,65
Toeslag mosselen e/o aangroei motorboot per m1  bootmaat € 1,90 € 1,95

Gebruik kraan in of uit incl. bediening zeilboot vast bedrag  + € 41,25 € 41,90
     per m2 bootmaat € 0,88 € 0,90

Gebruik kraan in of uit incl. bediening motorboot vast bedrag  + € 49,85 € 50,60
     per m2 bootmaat € 1,05 € 1,07

Verplaatsing schip  zeilboot      *) schip € 17,50 € 18,00
Verplaatsing schip  motorboot  *) schip € 20,60 € 21,00

Stroomgebruik haven Kwh € 0,35 € 0,36
Zeillessen jeugd (incl, jeugdlidmaatschap 1 jr) cursus € 81,20 € 82,50

*) Alleen te betalen bij verzoek eigenaar of indien het een gevolg is van niet nagekomen afspraken met 
de eigenaar.

Toelichting :
De tarieven zijn met (afgerond) 2% verhoogd in de lijn van de algemene prijsindexatie.

De verschillen tussen de tarieven voor motorschepen en zeilschepen houden zoals bekend 
verband met de verschuldigde btw .


