
Tarieven jachthaven Noordergat te lauwersoog per 1 april 2022 ( incl. BTW )

Boxhuur

Zomerseizoen 1 april tot 1 oktober per m² boxmaat € 21,50

Winterseizoen 1 oktober tot 1 april per m² boxmaat € 6,75

Langszijliggen van de steiger: lengte x breedte + 10 %   

Vingerpier 1 april tot 1 oktober € 79,50

Passantentarief per meter per etmaal Incl. douche en water € 1,50

korting: 7dagen liggen - 6 dagen betalen

toeristenbel. per persoon per etmaal € 1,00

verblijf alleen overdag per meter € 0,60

electriciteit per etmaal € 2,25

Winterberging

Overdekt op de wal (loods) Incl. 2 x bootlift,afspuiten,bok en transport per m² (l x b) € 34,70

Niet-overdekt op de wal Incl. 2 x bootlift,afspuiten,bok en transport per m² (l x b) € 21,50

Minimale breedte schip is bok breedte 2,50 m

uit en in water Incidenteel Afspuiten

Tot    8,00m € 114,50 € 67,50 € 46,50

Van 08,00m tot 10,00m € 170,50 € 95,00 € 61,50

Van 10,00m tot 12,00m € 227,00 € 123,00 € 61,50

Van 12,00m tot 14,00m € 306,50 € 162,50 € 76,50

Van 14,00m tot 16,00m € 397,50 € 207,00 € 76,50

Van 16,00m tot 18,00m € 511,00 € 262,50 € 76,50

Van 18,00m tot 20,00m € 624,50 € 315,50 € 85,50

Van 20,00m tot 22,00m € 738,50 € 363,50 € 85,50

Diversen

Servicekosten per seizoen € 18,50

Huur  standaard bok per seizoen € 61,50

Huur  grote bok per seizoen € 183,00

Afhalen of plaatsen van de mast per verrichting € 46,00

Verblijf van de mast op de werkvloer van de loods per dag per m¹ € 2,00

Verblijf van de giek op de werkvloer van de loods per dag per m¹ € 1,00

Berging van de mast en of giek op het terrein per seizoen per m¹ € 4,60

Zomerstalling auto in de loods per dag € 2,00

Zomerstalling auto in de loods per seizoen € 57,50

Gebruik loods voor schepen zomerseizoen excl.tarief botenlift per m¹/dag € 1,70

Korte tijd op de wal zomerseizoen excl. tarief botenlift per m¹ € 1,10

Elektriciteit      Onbemand of stuctureel gebruik per 1 apr. tot 30 sept. € 65,00

Electriciteit 1 oktober  tot 31 maart stroommeter per kwh € 0,45

Gebruik van de trailerhelling in en uit het water per keer € 10,00

Abbonnement trailerhelling per seizoen € 91,50

Statiegeld chipkaart slagboom borg € 41,50

Wasmunten incl.zeep per stuk € 4,80

Droogmunt per stuk € 3,30

Stalling boottrailer tandemasser per seizoen € 110,50

Stalling boottrailer enkelasser per seizoen € 55,00

Camper / Caravan  incl. stroom en douche per etmaal € 18,00


