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ZOMER WINTER

1 apr. - 1 okt. 1 okt. - 1 apr.

STALLING € €
Zomer- en winterstalling Buiten per m² 20,00€   22,50€   

Binnen per m² 45,00€   47,50€   
De m² prijs is inclusief 2 liftbeurten, schootspuiten en opbokken
Trailerstalling buiten < 5 m per week 7,50€      10,00€   

> 5 m per week 12,50€   15,00€   

WERF TARIEVEN
Mast op en af monteren per uur 60,00€   60,00€   
Aftuigen schip per uur 60,00€   60,00€   
Heftruck uren (+ arbeidsuren) per uur 25,00€   25,00€   
Verplaatsten op eigen trailer per keer 25,00€   25,00€   
Werf- en tuigerijtarief per uur 60,00€   60,00€   

TARIEVEN LIFT € €
Tarief liften per keer 75,00€   75,00€   
Afspuiten per meter 7,50€      7,50€      
Knippen/scheren (afspuiten) per keer ###### ######
Stalling op lift per nacht 7,50€      -

PRIJZEN OPSLAG EN STALLING € €
Stalling buitenboordmotor <10pk 25,00€   25,00€   

>10pk 35,00€   35,00€   
Stalling mast binnen <7 meter 19,50€   19,50€   

binnen >7 meter 40,00€   40,00€   
buiten <7 meter 10,00€   10,00€   
buiten >7 meter 15,00€   15,00€   

Stalling giek, zwaarden, roer e.d. per stuk 30,00€   30,00€   
Accu opslag en onderhoud per stuk 17,50€   17,50€   
Opslag kussens, zeilen, dekens ed. per m2 20,00€   30,00€   

OVERIGE
Huur handmachines, stofzuigers, ed. p.dg/p.st 10,00€   10,00€   
(in overleg en mits beschikbaar)

Afvalcontainer p.st 15,00€   15,00€   

Prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Op al onze activiteiten en stalling zijn HISWA voorwaarden van toepassing

*1 Stalling van uw vaartuig is exclusief  werkruimte voor onderhoud of reparatie.

*2  Indien u zelf onderhoud en/of reparatie wenst uit te voeren aan uw vaartuig dan wordt, voor 

de opslagberekening aan de maximale lengte en breedte van uw vaartuig één meter toegevoegd.

*3 Voor het gebruik van overige werfvoorzieningen kunt u overleggen met de verhuurder.

*4 Verhuurder behoudt het recht om af te wijken van standaard tarieven.


