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             Prijslijst 2015 
 

 

 

 

 

* Toeslag en zoals toeristenbelasting, 
stroomtoeslag, milieutoeslag en parkeren 
hebben worden per zomer- of jaarplaats 
berekend. 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud en 
inclusief 21% BTW. 

Bootlengte Tarief ligplaats zomer seizoen   
01-04-2016 tot 31-10-2016 

Tarief ligplaats jaarplaats 
01-04-2016 tot 31-03-2017 

Tot   7.00 meter   Vanaf  €     400,00   Vanaf  €     550,00 

Tot   8.00 meter   Vanaf  €     700,00   Vanaf  €     875,00 

Tot   9.00 meter   Vanaf  €     750,00   Vanaf  €     950,00 

Tot 10.00 meter Vanaf  €     850,00            Vanaf   €  1.075,00 

Tot 11.00 meter   Vanaf  €     900,00   Vanaf  €  1.150,00 

Tot 12.00 meter   Vanaf  €  1.050,00   Vanaf  €  1.325,00 

Tot 13.50 meter   Vanaf  €  1.250,00   Vanaf  €  1.550,00 

Tot 15.00 meter   Vanaf  €  1.550,00   Vanaf €  1.900,00 

Tot 17.00 meter   Vanaf  €  1.760,00   Vanaf  €  2.160,00 

Lengte boot Toeristenbelasting* Stroomtoeslag* Milieu toeslag* Parkeren per auto* Borg sleutel 

< 7 meter €  24,00 €  57,25 €  26,00 €  50,00 €  50,00 

7 tot 9 meter €  35,00 €  57,25 €  31,00 €  50,00 €  50,00 

9 tot 12 meter €  42,00 €  57,25 €  36,00 €  50,00 €  50,00 

> 12 meter €  59,00 €  57,25 €  41,00 €  50,00 €  50,00 

Stroomvoorziening met Kilowatt tellers 
per Kilowatt € 0,26, € 0,36 bij gebruik alleen winterligplaats. 

Stallingskosten incl. bokhuur Prijs Prijs 

Zomer ( 15-04.2016 – 15-10-2016 )** buiten  hal 

  Dagprijs €    21,25 €    25,00 

  Weekprijs (7 dagen / na 4 dagen) €    85,00 €  100,00 

  2 weken (max. 14 dagen) €  170,00 €  200,00 

  Iedere week langer na 14 dagen €    42,50 €    50,00 

  Algemeen/milieukosten €    25,00 €    25,00 

Kranen tot 10.000kg. 
Lengte boot 

Prijs 
 

   < 6 meter €    45,00 

   6 tot 7 meter €    55,00 

   7 tot 9 meter €    65,00 

   9 tot 10 meter €    75,00 

   10 tot 11 meter €    85,00 

   > 11 meter €  100,00 

Stallingstarief Winter 
(15.10.15 -15.04.16) 
 

Prijs 
 

   Stalling binnen €  25,00 per  m² 

   Stalling buiten   €  19,00 per  m² 

   Te water €  27,00 per  m 

   Te water zonder seizoen plaats €  30,00 per  m 

Bokhuur  
Lengte boot 

Prijs 
 

   < 7 meter  €    95,00 

   7 tot 9 meter  €  115,00 

   > 9 meter  €  145,00 

Overige kosten     Prijs 

   Transportkosten  €  32,00   / keer 

   Opslag en laden accu €  17,50   / accu  

   Zomerberging trailer €  12,50   / mtr. 

   Gebruik Hogedruk reiniger €  25,00 

   Algemeen / milieukosten €  25,00 
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Betalingsconditie: Het verschuldigde bedrag dient in ons bezit te zijn voor aanvang van de huurperiode ( d.w.z. 
voor  01-11-2015 bij winterstalling / winterligplaats en voor 01.04.2016 bij zomer- / jaarplaats te water). 
Bij niet voldoen aan de betalingscondities ontstaat bevoegdheid voor de havendirectie om gebruik te maken van 
het retentierecht op de betreffende boot. Zie ook artikel 4 van onze algemene voorwaarden. 

Op de verhuur van lig-, stallingsplaatsen en/of werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden en het 
havenreglement van Helenawerf Watersport v.o.f. van toepassing. Deze voorwaarden liggen ter inzage in het 
havenkantoor / winkel en worden op verzoek toegestuurd. 

Gelieve de lengte van uw boot op te geven inclusief voorsteven en davits c.q. bijboot.  
 
Drinkwater- en vuilwatertanks moeten leeg en schoon zijn vóórdat de boot de stalling in gaat. Accu’s moeten 
geheel worden losgekoppeld. Gasflessen, brandstofjerrycans en andere brandbare stoffen moeten van boord 
worden gehaald. 

Bij slijp- en schuurwerk (welk enkel buiten plaats kan vinden) dient men voorzorgsmaatregelen te nemen zodat 
aan de eigendommen van anderen geen schade kan worden toegebracht. Het gebruik van een 
stofzuiger/afzuiger hierbij is verplicht. Om uw eigen boot te beschermen tegen stof en vuil adviseren wij u ook in 
de hal uw boot af te dekken. 

Van 19 december tot 12 januari zijn de stallingshallen gesloten. De hallen zijn dan niet toegankelijk.  
Openingstijden terrein en hallen: 
 

Maandag t/m vrijdag  8.30   uur – 17.00 uur 
Zaterdag & Zondag  10.00 uur – 17.00 uur 

Werkzaamheden aan de boot kunnen zowel in de hal als buiten enkel binnen bovenstaande  
openingstijden worden uitgevoerd. 

 

Kostenberekening:  
 

  
 

…. mtr. x … mtr. =………….m2 (LxB) 
 

     
 

€  25,-  /  €   19,-     x ……..m2 

 
 

€ 

 

Bokhuur  
 

     

€  95,-  /  € 115,-  / € 145,-  
 

 

€ 
 

 

Gebruik Hogedrukreiniger  
 

     

€  25,- 
 

 

€ 
 

 

Zomerberging trailer  
 

     

€ 12.50  x …………( lengte trailer ) 
 

 

€ 
 

 

Milieutoeslag  
 

     

€  25,- 
 

 

€ 
 

 

Kranen  
 

    

€ ………   x 2 
 

€ 

 

Borg Sleutel 
   

  € 50,- 
 

 

€ 
 

 

  
 

Totaal 
 

 
 

 

€ 
 


