Prijslijst winterberging 2018-2019 (incl. 21% BTW)
A. Schepen in de geïsoleerde vorstvrije winterbergingsloods*:

Prijs per M2.

€

56,50

B. Schepen buiten op de wal*:

Prijs per M2.

€

22,75

C. Schepen in de haven:

Prijs per M2.

€

9,50

€

1.512,50

D. Schepen in botenhuis:

* Inclusief uitkranen, op scheepsbok plaatsen, onderwaterschip afspuiten met hoge-druk pomp,
wassen scheepsromp, transport en in voorjaar na afspraak, weer te water kranen. Minimaal 15 M2.
In bovenstaande prijzen zijn niet inbegrepen;
* Winterklaar maken van voortstuwings installatie,
* Winterklaar maken sanitair- en drinkwater systeem;
* Op-en aftuigen van mast(en), zwaarden e.d
* Afnemen en aanslaan van zeilen;
* Aftoppen dieseltank;
* Milieuheffing
* Vaarklaar maken technische installatie
* Het in opslag nemen van masten, zwaarden, zeilen, bijboten , e.d.
* Aanbrengen wintertent
* Mast af-en/of opkranen
* Winterklaar / vaarklaar maken schip
* Service-beurt motor
E. Overige tarieven:
Gebruik mastenkraan per keer: voor afkranen mast, zwaarden, roer of uit- inkranen motor.

€

43,50

> dan 16 meter

€

141,75

Mastenberging binnen per meter lengte

€

10,65

Milieuheffing schoonspuiten o-w schip / per scheepslengte

€

2,50

Stroomaansluiting winterperiode voor schepen in het water

€

65,00

Accu opslag en service per stuk

€

22,50

Opslag wintertent

€

22,50

Winterberging outboard < 10 Pk.

€

23,00

Winterberging outboard > 10 Pk.

€

32,00

F. Richtlijnen winterberging:
Voor het uitkranen kan het winterklaarmaken van uw schip of installatie na opdracht verzorgd worden. Na het
eventueel aftuigen, wordt het onderwaterschip met een hoge-druk pomp schoongespoten. Hiermee wordt
voorkomen dat aanslag en aangroei opdroogd. De romp wordt schoongemaakt en het dek wordt licht
afgespoten. Alle schepen worden op een stalen scheepsbok geplaatst die op onze hydraulische botenwagen
past. De masten van schepen in de stalling worden opgeslagen in de mastenberging. Het risico voor
schepen met staande mast in winterberging buiten op de wal, is geheel voor rekening van de eigenaar.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming zelf aan schepen te werken die in winterstalling staan.

Op al onze leveringen van goederen en diensten zijn de betreffende HISWA-voorwaarden van toepassing.

