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Bijlage 1 tarieven WSV De Nieuwe Haven 

Tarieven WSV De Nieuwe Haven 2020 

 

Ingaande 2017 is WSV De Nieuwe Haven BTW plichtig.  

Contributie, inschrijfgeld en donateurschap van leden van de vereniging zijn hiervan uitgesloten. 

Ligplaats en tarieven voor zeilschepen van leden van de vereniging zijn eveneens uitgesloten van BTW.   

 

Aankomend leden: 

Inschrijfgeld op wachtlijst: € 100,00 te verrekenen met inschrijfgeld vaste ligplaats. Bij opzegging van de 

plaats op de wachtlijst is geen restitutie mogelijk.  

Indien na 5 jaar geen plaats beschikbaar is kan er restitutie van inschrijfgeld wachtlijst plaats vinden.  

Borgkosten voor sleutel toegangshek jachthaven en indien van toepassing elektra aansluiting  € 30,- / sleutel. 

Inschrijfgeld bij het huren van een ligplaats:   (Eenmalig) 

            Voor box lengte tot en met 13.00 mtr. € 235,- 

             Voor box lengte vanaf 13.01 mtr.  € 465,- 

 

Box prijzen zijn gerelateerd aan het aantal m2 van de toegekende box. 

Leden: 

Contributie leden met ligplaats:      € 100,- per jaar  

Contributie leden zonder ligplaats:     €   30,- per jaar 

 

Box prijzen zijn gerelateerd aan het aantal m2 van de toegekende box 

Huurprijs boxen in gebruik door zeilschepen niet BTW plichtig:  €     8,80/ m2 per jaar 

 

Huurprijs boxen in gebruik door motorschepen:    €   10,65 / m2 per jaar incl btw 

 

Huurprijs boxen in gebruik door schepen die als bewoning in gebruik zijn, wordt € 250,- per jaar extra in 

rekening gebracht. 

 

Bij inschrijving in de loop van het kalenderjaar box huur naar rato.  

 

Drinkwater:   Het innemen van drinkwater is in de tarieven inbegrepen. 

 Schoonmaken/afspuiten van schepen met drinkwater is niet toegestaan.  

 

Elektriciteit per Box:       €    0,37 per KW  

 

Afrekening van energie kosten vindt plaats in oktober, energie heffing is vervallen nu onderdeel van liggeld. 

 

Opzeggen box en / of lidmaatschap 

 

Moet geschieden uiterlijk 4 weken voor afloop verenigingsjaar per 31 December, schriftelijk bij het 

secretariaat van de vereniging.  

Alle verplichtingen zoals huur, contributie, werkbeurten, enz. lopen door tot 31 December van het jaar van 

opzegging. 
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Verkoop schip: 

 Een lid van onze vereniging kan zijn schip met toestemming van het bestuur verkopen met behoud van 

ligplaats in de verenigingshaven. 

 De nieuwe eigenaar moet een aanvraag indienen voor lidmaatschap van de vereniging. 

 De nieuwe eigenaar zal het inschrijfgeld voor de ligplaats opnieuw moeten voldoen. 

 Pas na toestemming van het bestuur tot overdoen van de ligplaats en toekenning van het lidmaatschap van 

de vereniging, en na betaling van de financiële verplichtingen door de nieuwe eigenaar is de overname 

van de betreffende ligplaats definitief. 

 

Winter liggers 

 

Tarieven winterstalling voor motorschepen en zeilschepen:      

 

Periode vanaf 16 oktober tot 16 april; 

 

Motorschepen en 

Zeilschepen 

Tarief 

Incl. 21% 

BTW 

Tot 9 m lengte € 293,06 

10 m lengte € 343,32 

11 m lengte € 388,40 

12 m lengte € 432,24 

13 m lengte € 476,07 

14 m lengte € 521,15 

15 m lengte € 564,99 

16 m lengte € 610,07 

17 m lengte     € 655,16 

18 m lengte € 697,73 

19 m lengte     € 742,82 

 

Lengte maten worden naar boven afgerond. 

 

Huurprijs winterstallers die de schepen  als bewoning in gebruik hebben, wordt € 250,- extra in rekening 

gebracht 

 

Drinkwater:   Het innemen van drinkwater is in de tarieven inbegrepen. 

     Schoonmaken/afspuiten van schepen met drinkwater is niet toegestaan. 

Elektriciteit winterliggers:  In principe gebruik maken van muntautomaat of in overleg  

     Havenmeester tegen KW/uur tarief inclusief 21% BTW     

 

Toewijzing ligplaatsen:   Alleen door de havenmeester van de vereniging. 

 

Passanten 

 

Passantentarief:          € 1,25 inclusief BTW per strekkende meter per nacht . 

Toewijzing ligplaatsen:  Alleen door de havenmeester van de vereniging. 

Drinkwater:   Het innemen van drinkwater is in de tarieven inbegrepen. 

     Schoonmaken/afspuiten van schepen met drinkwater is niet toegestaan. 

Elektriciteit passanten:   Muntautomaten 

  


