
CONDITIES EN TARIEVEN LEDEN WSVW 2017

TARIEVEN CONTRIBUTIE:

Lidmaatschap senior € 73,00 p.j.

Lidmaatschap junior (< 18 jr): € 36,50 p.j.

Eenmalige inleg/entreegeld lidmaatschap sr: € 218,50 bij aanvang lidmaatschap

Eenmalige inleg/entreegeld lidmaatschap jr: € 78,00 bij aanvang lidmaatschap

Uitzonderingen in entreegeld:

-Gezinsleden kunnen tot 18 jaar lid worden zonder entreegeld.

-Gezinsleden (thuiswonend vanaf 18-25 jaar) jaar entreegeld jeugdlidmaatschap

-Individueel lid tot 18 jaar;  entreegeld tarief jeugdlid.

-Individueel lid vanaf 18-25 jaar met overleg studentenkaart entreegeld jeugdlid. 

-Gescheiden leden kunnen individueel lid worden zonder het te betalen van entreegeld.

TARIEVEN LEDEN LIGGELD/STALLING ZOMER:

HAVEN VASTE LIGPLAATS € 23,00 per m2 boxmaat of indien het schip langer is dan de box: 

lengte schip x breedte box. Indien er geen box is: gebruik water + toeslag

HAVEN GEEN VASTE LIGPLAATS € 0,85 per meter schip per dag voor lid-passanten 

€ 0,50 per meter schip per dag voor lid-passanten (maanden: april en november)

WAL  SCHIP/BOOT € 19,50 per meter schip (trailerbaar)

€ 33,00 per meter schip langer dan 7 meter

WAL TRAILER € 37,50 zomerseizoen

WAL HUURJUK € 13,75 per week (max. 6 weken)

€ 79,25 zomerseizoen

LOODS € 103,75 per boot of trailer t/m 3 meter

€ 130,00 per boot  van 3 t/m 5 meter

€ 156,50 per boot van 5 t/m 7 meter

TARIEVEN LEDEN LIGGELD/STALLING WINTER:

HAVEN € 20,75 per strekkende meter schip, afgerond naar boven

WAL SCHIP/BOOT € 63,50 per boot tot 5 meter

€ 33,00 per strekkende meter schip vanaf 5 meter, afgerond naar boven

WAL HUURJUK € 79,25 winterseizoen

LOODS € 21,25 per m2 voor schepen (lengte x breedte + 50 cm)

TOEWIJZING VASTE LIGPLAATS:

EENMALIG EENTREGELD BOX € 232,75 voor schip t/m 7 meter

€ 264,50 voor schip t/m 8 meter

€ 296,25 voor schip t/m 9 meter

€ 338,75 voor schip t/m 10 meter of langer

STALLING VOOR REPARATIES:

VASTE LIGPLAATSHOUDERS € 2,50 per dag loods zomer < 15 dagen, daarna € 5,75 per dag

NIET-VASTE LIGPLAATSHOUDERS € 3,00 per dag stalling wal

€ 5,75 per dag stalling loods zomer



vervolg: condities en tarieven leden WSVW 2017

GEBRUIK HAVENFACILITEITEN:

KRAAN grote kraan: kranen uit/in zonder verplaatsen < 24 uur: afrekening op basis van 1x kranen

grote kraan: uit/in zonder verplaatsen > 24 uur: afrekening op basis van 2x kranen

kleine kraan: max 1,5 ton, wordt afgerekend op basis van 1,5 ton

Kleine Kraan € 130,00 p.j. zelfstandige bediening max 1,5 ton; leden met kraanbewijs

Kleine Kraan € 20,25 per keer bij bediening door havenmeester

Grote Kraan € 13,50 met min. 2 ton en max 10 ton

MAST € 16,00 per handeling tot 10 meter

€ 23,00 per handeling vanaf 10 meter

VERREIKER MET BAKJE € 52,00 per uur

VERZETTEN SCHIP € 26,50 per handeling

GEBRUIK VORKHEFTRUCK € 10,50 assistentie bij de montage kiel/roer etc.

HOGEDRUKSPUIT € 6,25 per schip tot 7 meter

€ 9,25 per schip vanaf 7 meter

€ 12,50 per schip vanaf 9 meter

STOFZUIGER € 5,00 gebruik per keer

€ 25,00 borg per stofzuiger

STROOM WINTER € 31,00 aansluiting incl. 100 KwH

€ 0,22 verbruik per KwH

€ 75,00 verzwaring stroomkast, eenmalige kosten

OVERIGE KOSTEN:

PARKEREN € 39,00 p.j. op terrein WSVW

€ 25,00 borg parkeerpas

HUUR LOCKER € 36,25 p.j.

VERZETTEN BOOT € 26,50 per keer bij overschrijding zomer-winter seizoen of i.v.m. FILO-systeem

ADMINISTRATIEKOSTEN € 25,00 bij ontbreken jaarstickertjes loods/wal afgerekend per controle of

te laat betalen van de factuur

GEBRUIK JACHTHAVENFACILITEITEN:

GEBRUIK BARBECUE gratis

WIFI gratis

WASMUNT/DROOGMUNT € 3,00


