Tarievenlijst 2021
Bedragen in € en waar van toepassing incl. BTW

Lidmaatschapsgelden
Entreegeld
140,00
Contributie (leden en aspirant-leden)
75,00
Incl. lidmaatschap Watersportverbond
Bijdrage Reddingsbrigade
8,00

Tarieven zomerseizoen
(april 2021 t/m oktober 2021)
Ligplaatsen boten van leden in het water
Tarief per m2
30,00
LET OP : minimum tarief is:
319,20
Watertoeristenbelasting:
 boten vanaf 4 tot 7 meter
32,97
 boten vanaf 7 tot 9 meter
42,00
 boten vanaf 9 tot 12 meter
48,33
 boten vanaf 12 m
70,20
NB: voor boten tot 2 ton is het liggeld inclusief
gebruik van de kleine kraan aan begin en eind
van het seizoen.
Ligplaatsen van leden op de wal
Jollen
154,30
Catamarans
225,70
Optimisten
41,50
Rubber speelboten
51,80
Boot grote dan jollenplaats: Catamaran-tarief
Ligplaatsreservering (wordt verrekend met liggeld)
Jollen en catamarans
50,00
Andere boten
120,00
Passantenplaatsen, tarief per dag
Per lengtemeter, incl. douchegebruik
1,40
NB Bij 3e aangesloten nacht 1 dag gebruik
van 2 leenfietsen gratis (mits beschikbaar)
NB Extra: watertoeristenbelasting conform
tarief Gemeente Roermond p.p., per dag
1,02
Zomerstalling op de wal
Stalling boten van leden (per meter per dag)
Op de wal (eerste 14 dagen gratis)
0,34
In de loods
0,39
Stalling boten niet-leden (per meter per dag)
Op de wal
0,61
In de loods
0,72
Stalling trailers en bokken op terrein

44,10

Opslag mast in loods per week
5,25
(Per zomer/winterseizoen max. 105,00)
Transport mast naar/van loods
10,50

Tarieven winterseizoen
(november 2021 t/m maart 2022)
Winterberging boten van leden, per m2
Op de wal
In de loods
In het water, aan de steiger

9,23
15,99
8,81

Winterberging boten van niet-leden, per m2
Op de wal
17,81
In het water, aan de steiger
13,67

Kranen en transport
Kranen voor leden
Grote kraan
Kleine kraan

28,20
15,20

Kranen voor niet-leden
Grote kraan, per meter
10,50
Kleine kraan, per meter
3,36
Kranen deelnemers officiële M&R wedstrijden
gratis
Mast opzetten/strijken
Leden
20,90
Niet-leden
35,18
Bootverplaatsing (boetetarief)

51,25

Borg- en gebruikstarieven
Borg voor sleutel slagboom
45,00
(Wordt terugbetaald mits inlevering binnen 1
jaar na einde lidmaatschap)
Borg voor sleutel passanten
6,00
Elektriciteit op steiger, leden per KWh

0,30

Gebruik helling, per dag
(Boten met Y-registratienummer niet toegestaan)
Leden
gratis
Niet leden
14,86
Gebruik hogedrukspuit per 6 minuten
Huur stallingsbok per week (zomer)
Huur stallingsbok gehele winterseizoen
Huur fiets per dag
Huur supplank (alleen leden) per dagdeel
Wasmachine muntje incl. was tablet
Wasdroger (muntje)

2,00
6,25
94,30
2,50
5,00
4,70
2,60

Artikelen (montage door havenmeester)
Steigerfender
41,80
Opstapje kleine trede
59,45
Opstapje grote trede
93,65

