WINTERSTALLING 2018/2019

Stalling met behulp van een 40-tons botenlift in de periode van 1 oktober tot 1 april, waarbij de boot op een
bok wordt geplaatst op één van onze terreinen.
Winterstalling buiten
€ 394,00

Minimum tarief tot 20m2:
Boten vanaf 20m

€ 19,70 per m2

2

:

Winterstalling overdekt
€ 960,00

Minimum tarief tot 20m2:

€ 48,00 per m2

2

Boten vanaf 20m :
Schoonspuiten/ milieutoeslag
Schoonspuiten/ milieutoeslag minimum tarief tot 20m2:

€ 22,00

Schoonspuiten/ milieutoeslag:

€ 1,10 per m2

Diverse
Aansluiting 220 Volt incl. 20 kWh:

€ 10,00

Meerprijs per kWh:

€ 0 ,35

Stalling accu (excl. de-/montage):

€ 17,50

Stalling bijboot winterperiode (overdekt) 01-1O tot 01-04:

€ 30,00 per m2

Stalling bijboot zomer periode (overdekt) 01-04 tot 01-10

€ 25,00 per m2

Stalling mast (excl. de-/montage):

€ 3,00 per m

Bij uitgave van deze prijslijst komen alle voorgaande prijzen te vervallen.
De hierboven genoemde prijzen zijn incl. 21 % BTW
Al onze klanten dienen voor hun eigendomme ALL/risk verzekerd te zijn.
Op al onze werkzaamheden, leveringen en dienstverleningen zijn van toepassing:
• De HISWA algemene aanneming, verkoop en levering voorwaarden.
• De HISWA algemene voorwaarden huur en verhuur lig- of bergplaatsen.
• Het Havenregelement.
Wij verzorgen ook:
• Onderhoud en reparaties aan motoren en techniek
• Schilderwerkzaamheden
• Verkoop van watersport artikelen
• Ligplaatsen verhuur
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HELLINGEN KORTE PERIODE

,

Hellingen met behulp van onze 40-tons botenlift, inclusief het op bokken zetten van uw boot en één maal
het vervoer naar het buitenterrein of naar binnen in onze scheepshal.
Liften
Uit het water

€

3,00 per m2

n het water:

€

3,00 per m2

Liften tbv inspectiebeurt (max. 2 uur), het schip gaat hierbij niet uit de banden:

€

Minumum prijs voor schepen kleiner dan 25m2

€ 75,00 per lifting

1

4,00 per m2

Schoonspuiten/ milieutoeslag
Schoonspuiten/ milieutoeslag minimum tarief tot 20m2:
Schoonspuiten/ milieutoeslag:

€ 22,00
1,10 per m 2
€

Stallingkosten
Buiten terrein, minimum tarief tot 25m2, per week

€

48,75

Buiten terrein, per week

€

1,95 per m2

In de hal, minimum tarief tot 25m2, per week

€

97,50

In de hal, per week

€

3,90 per m2

€

30,00

Transport
Op eigenterrein, per keer:

Bij uitgave van deze prijslijst komen alle voorgaande prijzen te vervallen.
De hierboven genoemde prijzen zijn incl. 21 % BTW
Al onze klanten dienen voor hun eigendommen ALL/risk verzekerd te zijn
Op al onze werkzaamheden, leveringen en dienstverleningen zijn van toepassing
• De HISWAalgemene aanneming, verkoop en levering voorwaarden.
• De HISWAalgemene voorwaarden huur en verhuur lig- of bergplaatsen.
• Het Havenregelement.
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