
Tarievenlijst  
Stallingkosten winter: 
Winterstalling buiten: € 30.35 per m² van 01-10 tot 01-05 
Winterstalling binnen: € 53.90 per m² van 01-10 tot 01-05 

Winterstalling tot 1 mei.  
Na 1 mei kost de binnenstalling € 1,55 per m² per week extra.  
Na 1 mei kost de buitenstalling € 0,95 per m² per week extra. 

Stallingkosten zomer:  
Voor schepen die uit de winterstallingen ook de zomer gestald blijven:  
Zomerstalling buiten:  € 17.45 per m² van 01-05 tot 01-10 
Zomerstalling binnen: € 29.00 per m² van 01-05 tot 01-10 

Voor schepen die alleen van de zomerstalling gebruik maken: 
Zomerstalling buiten:  € 25.60 per m² van 01-05 tot 01-10 
Zomerstalling binnen: € 43.40 per m² van 01-05 tot 01-10 

Trailerstalling voor de zomer € 80,00 LET OP!! BRENGEN NA 1 MEI OPHALEN VOOR 1 OKTOBER 

De kosten voor de huur van een bok of kar per seizoen zomer- of winterstalling zijn € 107,50. 
Voorschepen tot 9 meter, langer dan 9 meter € 132.50. 

Kranen 
De winter- en zomerstalling van uw schip is inclusief uit en in het water kranen van uw schip. 
Hier zijn dus geen extra kosten aan verbonden.  

De kosten voor het kranen van uw schip i.v.m. onderhoud of reparatie werkzaamheden zijn per meter bootlengte  
Schip tot 10 meter:  € 16,00 
Schip van 10 tot 15 meter:  € 21.00 
Schip vanaf 15 meter in overleg  
Schip met gewicht zwaarder dan 20 ton in overleg 
Wij kranen tot een maximum gewicht van 35 ton.  

Gebruik hogedrukspuit(zelf afspuiten): 
Onderwaterschip tot 10 meter:  € 19,50 
Onderwaterschip van 10 tot 15 meter: € 21,00 
 

Gebruik van de hogedrukspuit voor andere doeleinden of grotere schepen in overleg met de werf.  

Mastenberging  
Het strijken of zetten van masten met de kraan: 
tot 10 meter: € 6.30 per meter mastlengte 
vanaf 10 meter: € 8.75 per meter mastlengte  
De (de)montagevoorbereidingen van de mast dienst u al of niet op aanwijzingen van de werf zelf te doen. U bent 
bij het strijken of zetten van de mast persoonlijk aanwezig. Desgevraagd kan de werf dit in overleg met u ook voor 
u verzorgen. De kosten hieraan verbonden zijn op aanvraag.  

De berging van uw mast binnen in de speciale mastenberging kost € 8.75 per meter mastlengte (zelf doen). Voor 
de eerste berging krijgt u hulp en advies van de werf.  

Werk en verbouwingen: 
Werk en verbouwingen aan uw schip kunnen wij eventueel in samenwerking met u uitvoeren. Tevens leveren wij 
in onze Scheepswinkel accessoires en onderhoudsmaterialen.  
De werkzaamheden worden verricht op basis van € 77.50,- euro per uur inclusief 21% Btw en exclusief 
materiaalkosten.  

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% Btw. Prijswijzigingen voorbehouden.  

Wij zijn met nieuwjaarsdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst gesloten.  
Voor meer informatie informeer hiervoor op de werf.  

 
 




