TARIEVEN EJV BEATRIX 2019-2020

Contributie per jaar.
Leden
Aspirant-leden
Ereleden
Donateurs
Inschrijfgeld nieuw lid (eenmalig)
Bijdrage zelfwerkzaamheid voor contractliggers van
winter- en zomerseizoen
Liggelden voor (asp.-) leden als contractligger.
Winter per seizoen per m2. (Zie ook opmerking 1)
Zomer per seizoen per m2. (Zie ook opmerking 1)
Passantenliggelden voor (asp.-) leden,
als uitbreiding van de reguliere winter- of zomerligging.
Te voldoen bij de havenmeester tegen kwitantie
Per meter scheepslengte per dag.
Liggelden voor de passanten.
Te voldoen bij de havenmeester tegen kwitantie.
Per meter scheepslengte per dag
Hijsen (in + uit / uit + in) voor niet –seizoenliggers.
Te voldoen bij de havenmeester tegen kwitantie.
Extra hijshandeling voor leden
Extra hijshandeling voor niet-leden
Diversen.
Keycard voor slagbomen
Casco afbouw per seizoen
Toeslag groot onderhoud terrein per seizoen
Toeslag elektr. aansluiting per zomerseizoen
Behandelingskosten per jaar
Waarborgsom voor toegangssleutel
Waarborgsom voor nummerplaat
Boete niet tijdig ingediende aanmelding voor winter- en/of
zomerligplaats
Boete ontbreken nummerplaat per geval
Boete ondeugdelijke gasinstallatie
Advertenties in Scheepspraat.
Per jaargang halve pagina A5
Per jaargang hele pagina A5

2019
€ 55,00
€ 55,00
€ 0,00
€ 30,00
€ 82,25
€ 40,00

2020
€ 60,00
€ 60,00
€ 0,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 40,00
€ 8,65
€ 7,15

€ 0,75
€ 1,50
€ 55,00
€ 100,00
€ 7,50
€ 70,00
€ 70,00
€ 35,00
€ 25,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 44,00
€ 15,00
€ 110,00
€ 55,00
€ 110,00

Opmerking 1 : Het passantentarief voor leden is van toepassing wanneer een
winter- en/of zomerligplaats is ingenomen zonder schriftelijke aanmelding
Van alle kosten ontvangen de leden een nota die per bank dient te worden
voldaan binnen de, op de nota, vermelde termijn.
Slechts die kosten waarbij uitdrukkelijk staat vermeld "Te voldoen bij
havenmeester" vormen daarop een uitzondering.
Alle vermelde prijzen zijn, indien van toepassing, inclusief omzetbelasting.
Aan dit document kunnen verder geen rechten worden ontleend.

