
                                                                                                                                
                                                         
                                                                                                                                

 
            
          
          
 
 
        

• Voor alle M² prijzen geldt de grootste lengte x breedte met een minimum breedte-
berekening van 2 meter.  

• Aangehangen roer, buitenboordmotor, boegspriet, e.d. wordt meegerekend. 

• Prijzen zijn inclusief hellingkosten, waltransport en het schoonspuiten van het 
onderwaterschip met een hogedrukreiniger. 

• Echter niet met inbegrip van: aftuigen, leegmaken, voor de kraan brengen, motor 
afhalen. 

• Prijzen zijn inclusief 21% BTW. 
 
WINTERSTALLING 
A)  In de BM loods voor open zeilboten boven elkaar per M²   €  53,75  
 
B) In de loodsen voor kajuitzeilboten, sloepen, motorkruisers en 

grotere zeilschepen.  Tot 8½ meter lengte per M²    €  60,00 
                                       

C)                                     Langer dan 8½ meter per M²   €  64,25 
 
D)  Winterstalling in het water       per M²   €  19,25 
 
E)  Op de kant, buiten onafgedekt tot 16 M²  per M²   €  27,75 
                                         Groter dan 16 M²  per M²   €  33,25 
 
F)  Voor bijboten in de loodsen geldt een minimumtarief van:   € 292,50 
 
G) Kraankosten i.v.m. het naar een andere bestemming mee - 

nemen van de boot tot 6 meter lengte:     €  60,00 
 
H )   Mast laten zakken met mastenkraan:      €. 65,00 / 90,00 
 
UURLOON: 
Onderwaterschepen behandelen / poetsen  per uur  €  56,50 
Schilderwerkzaamheden     per uur  €  60,75 
Reparatiewerkzaamheden aan polyester/hout/staal per uur  €  69,40  
Monteurwerkzaamheden aan motoren en installaties  per uur  €  69,40 
 
MILIEUBIJDRAGE: 
Categorie A vaartuigen met een lengte van 4 tot  7  meter   €  50,30 
Categorie B vaartuigen met een lengte van 7 tot  9  meter   €  56,00 
Categorie C vaartuigen met een lengte van 9 tot 12  meter   €  71,10 
Categorie D vaartuigen met een lengte van 12 meter en langer  €  96,00 
 
OPSLAG: 
Buitenboordmotoren:     1 T/M 4    pk  €  44,75 
Buitenboordmotoren:     5 T/M 9.9 pk  €  54,50 
Accu’s  + service      Tot 75 ah  €  31,50 
Accu’s + service      > 75 ah  €  49,95 
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