
                                     TARIEVEN       LIGPLAATSEN       2020 

Schip max. 

Breedte en lengte  

Box. 

breedte 

winterseizoen zomerseizoen Heel jaar in water 

Incl. 10% korting voor jaarlig- 

plaatshouders 

Walkway (1,50 bij 

max 4,50 

2,00 190 300 385 

1,90 bij 6,00 2,25 290 420 545 

2,25 bij 7,50 2,75 355 525 710 

2,50 bij 9,00 3,00 390 665 850 

2,75 bij 9,00 3,25 425 735 940 

3,00 bij 10,50 3,50 460 825 1050 

3,25 bij 10,50 3,75 520 990 1210 

3,50 bij 13,50 4,00 595 1125 1380 

4,00 bij 13,50 4,50 620 1390 1560 

4,50 bij 13,50 5,00 680 1705 1845 

5,00 bij 15,00 

Aan walkway 

5,50 800 2130 2400 

 

● Schepen langer dan 15 meter tarieven op aanvraag. Marnemoende heeft de beschikking over 4 

plaatsen voor schepen tot 21 meter lengte. 

● Vingerpier lengte is twee derde van de boxlengte. Eén vingerpier per 2 schepen. 

● Ligplaatsen met daarin een steigerpaal komen in aanmerking voor een korting. De prijzen 

hiervan kunt u opvragen bij de havenmeester. 

● Stroomaansluiting is incl. 100 kWh afname vrij: 10 amp. 75,-- 16 amp. 90,--. Elektra wordt 

bemeterd. Boven de 100 kWh afname vrij is de prijs € 0,35 per KWh 

● Milieukosten (afval) per schip, zomerseizoen 30,-- winterseizoen 15,-- 

● Huurcontract conform voorwaarden, wordt stilzwijgend verlengd tenzij één van de partijen 

twee maanden voor verlengingsdatum opzegt. 

● Inschrijfgeld  30,-- is éénmalig.  

● Bij verplaatsing van box binnen jachthaven wordt 25,-- administratie kosten berekent. 

● Borg wordt gevraagd voor toegangspasjes, sleutel van elektra en verrekening van eventuele 

openstaande posten. (maximale borg 100,--)

 

                 TARIEVEN        WINTERSTALLING        2019 / 2020  

Huur bootloodsen oktober tot april per vierkante meter 45/ m2 

Huur bokken ter ondersteuning van het schip oktober tot april 90 

In en uit water halen incl. schoonspuiten met Roodberg botenkar 185 

In en uit water halen incl. schoonspuiten met Roodberg botenkar,  

schepen langer dan 12,50 meter en/of zwaarder dan 15 ton 

240 

Idem, maar met Verreiker (max 1500 kg en 6,50 meter lengte)         125 

Extra kosten vuil (veel schelpen) onderwaterschip 15,-- / meter 

Uit water halen met botenkar en er meteen weer in 110 

Uit water halen met Verreiker/Afstellen Trailer 55,--/20,-- 

In water leggen met Verreiker 45 

Jaarrond boot op trailer in bootloods 69 / m2 

Zomerseizoen boot op trailer in bootloods 46 / m2 

Stalling losse trailer in zomerperiode in bootloods 100 

Milieu en afvalkosten winterperiode 15 

  

                            TARIEVEN         KLUSLOODS           2020 

Klusloods kan alleen gebruikt worden tussen 15 april  en 15 oktob juni, juli en aug. 
speciale regeling 
vraag havenmeester 

Huur klusloods (lengte schip + 1 meter  x  breedte schip + 1 meter 0,60/m2 /dag 

Milieu/afval kosten, elektra huur opstelmateriaal  etc. 6,-- / dag 

Extra kosten  vuil(veel schelpen) onderwaterschip 15,-- / meter 

Omzetten verplaatsen  boot (klein/groot) 30,-- / 40,-- 

tarieven in en uithalen boot  (zie tarieven winterstalling)  

 
Wanneer de boot  in de zomer in het water, en in de winter in de bootloods ligt, krijgt u 

10% korting over de  zomerligplaats  en de winterstalling.  

Alle bedragen in euro’s,  inclusief   21% BTW 
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