tarievenlijst 2020 definitief

Tarievenlijst 2020 vastgesteld AVL 7 november 2019
Tarieven voor leden.
Zomer en winter in de haven opp. box
Uitsluitend de winter in de haven
Takelen in uit voor winter op de wal schepen tot 8,50 m
Takelen in/uit voor winter op de wal schepen groter dan 8,5 m
Afspuiten leden per meter lengte boot
Mast takelen erop en eraf <10 m1 lengte enkele zaling
Mast takelen erop en eraf > 10m1 lengte en dubbele zaling

2020
€ 9,00
€ 5,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 11,50
€ 65,00
€ 75,00

Contributies
Gezins-/Groepslidmaatschap ligplaats in/op de haven
Begunstiger
Donateur
inschrijven eenmalig
wachtlijst
Ereleden

€ 199,00 (inclusief €20,- kantine verbruik )
€ 50,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 50,00

Tarieven “droge” gedeelte
Jollensteiger/trailerplaats zomer en winter tot 4,5 meter
Jollensteiger/trailerplaats zomer en winter vanaf 4,5 meter
Volgbotenrek zomer en winter tot 3 meter
Volgbotenrek zomer of winter tot 3 meter

€ 50,00
€ 80,00
€ 25,00
€ 20,00

Entreegelden
Boten t/m 6 meter
Boten t/m 7 meter
Boten t/m 8 meter
Boten t/m 9 meter
Boten t/m 10 meter
Boten t/m 11 meter
Boten t/m 12 meter
Boten >12 meter
Bij doorstromen naar grotere boot zal het verschil naar rato bijbetaald moeten worden, er vindt geen restitutie plaats

€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 450,00
€ 500,00
€ 550,00

Tarieven niet leden
Uitsluitend de winter in de haven per m2
In en uit takelen
Afspuiten per meter bootlengte niet leden.
Mast takelen erop en eraf <10 m1 lengte enkele zaling
Mast takelen erop en eraf > 10m1 lengte en dubbele zaling

€ 10,00
€ 59,00
€ 11,50
€ 65,00
€ 75,00

overige tarieven idem leden.
Afkoopregeling leden per niet gewerkt uur

€ 35,00

Kosten aanmaning bij te late betaling factuur liggeld leden en niet leden

€ 25,00
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