Prijslijst Seizoen 2021 – 2022
WINTERSTALLING BUITEN – VAN 1 OKTBER TOT 1 APRIL
Euro
1.

6 maanden winterstalling buiten is inclusief:
➢ Uit het water hijsen
➢ Opbokken
➢ Rangeren naar staanplaats
➢ Rangeren naar kraan
➢ In het water hijsen
Per m² scheepsgrootte (lengte over alles x breedte over alles)
Minimum tot 20 m² scheepsgrootte

25,400,-

WINTERSTALLING BINNEN – VAN 1 OKTOBER TOT 1 APRIL
Euro
1.

6 maanden winterstalling binnen, verwarmd en stofarm, is inclusief:
➢ Uit het water hijsen
➢ Afspuiten onderwaterschip
➢ Opbokken
➢ Rangeren naar staanplaats
➢ Rangeren naar kraan
➢ In het water hijsen
Per m² scheepsgrootte (lengte over alles x breedte over alles)
Minimum tot 20 m² scheepsgrootte

58,850,-

EXTRA’S WINTERSTALLING BINNEN EN BUITEN
Euro
2. Bok (indien nodig):
Huur bok voor grote motorboot
Huur bok voor kleine motorboot
Huur bok voor grote zeilboot
Huur bok voor kleine zeilboot
3. Verplicht vast tarief per staanplaats voor:
Milieutoeslag

(> ± 9m)
(< ± 9m)
(> ± 9m)
(< ± 9m)

220,160,320,220,75,-

HIJSWERKZAAMHEDEN
Schip uit water hijsen bv. voor inspectie (max 1 uur); per meter lengte
Schip op of van eigen trailer/ transport hijsen; per meter scheepslengte
(minimumprijs € 65,00)
Gebruik mastkraan, ook voor motor in/ uit schip e.d.; per 15 min.

Euro
18,12,40,-

KORTE STALLINGSPERIODE – VOOR REPARATIE/ ONDERHOUD
Euro
1. Stalling – buiten:
Schip uit + in water hijsen, rangeren en 14 dagen stalling; per meter scheepslengte
Minimum
Meerprijs, indien langer dan 14 dagen; per week per meter lengte
1. Stalling – binnen:
Huur werkhal om bv. overdekt te schilderen; per dag per m 2 (l.o.a. x b.o.a.)
2. Bok, indien nodig:
Huur bok voor korte stallingsperiode; per week per meter scheepslengte

34,275,6,1,35
1,-

ZOMERSTALLING VAN 1 MEI TOT 1 OKTOBER
Euro
1. Zomerstalling – buiten;
Per week per meter scheepslengte, exclusief hijskosten
Stalling voor het gehele zomerseizoen – buiten
1. Zomerstalling – binnen;
Per week per meter scheepslengte, exclusief hijskosten
Stalling voor het gehele zomerseizoen – binnen
2. Bok, indien nodig:
Huur bok in het zomerseizoen – buiten; /week/m. scheepslengte

5,In overleg
8,In overleg
1,-

DIVERSEN
Afspuiten onderwaterschip met hogedrukreiniger door werfpersoneel; per meter scheepslengte
Afspuiten onderwaterschip met hogedrukreiniger door eigenaar; per meter scheepslengte
Schip ombokken of opbokken; per handeling
Trailerstalling in het zomerseizoen van 1 april tot 1 oktober
Borg sleutel voor toegangspoort
Toeslag voor stalling van bijboot onder het vaartuig
Accuservice winterstalling

Euro
11,8,85,140,25,125,100,-

Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW
Prijswijzigingen voorbehouden

Diensten:
➢

Bemiddeling van gebruikte boten

➢

➢

Winterstalling
o Verwarmd en stofarm binnen
o Verhard en omheind buiten

➢

Levering van alle producten en materialen
voor de watersport
Levering van bootkappen
o Cabrio en bimini
o Winterkleed

Werkzaamheden:
➢

➢

➢
➢
➢

Schilderwerkzaamheden
o Lakwerk van alle materialen
o Antifouling
o Onderwaterschip – conservering
o Vernissen
Jachtbetimmering
o Kunst teak dek (Flexiteek)
o In- en exterieur
o Teak dek
Refit en onderhoudswerkzaamheden
Nieuwbouw
Constructieaanpassingen

➢

Installatietechnieken
o Navigatieapparatuur
o Stroomvoorziening en elektronica
o Schroefas en roer

➢

Motoren
o Periodiek onderhoud
o Vervanging en levering

➢
➢

Boeg- en hekschroeven inbouwen
Polijsten, poetsen en waxen

Merken/ officieel dealer en installateur van onder andere:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Allpa
ASA bootelektro
Belship
De IJssel Coating
Exalto
Flexiteek
International Paint
Lankhorst Taselaar

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pega trailers
Raymarine
Semco
Sikkens
Sidepower (boeg- en hekschroeven)
Technautic
Victron Energy

