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Tarieven 2013/2014        Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW                

Winterstalling buiten                 (inclusief   liften en bok)  € 21,50   per m2 

Met een minimum van                                                           € 550.00 

Winterstalling binnen                                                              € 45.00  per m2 

Werkloods: per dag   exclusief liften, schoonspuiten en inclusief bok. 

Van 0   tot  8 meter                                                                   € 19.50 

Van 8  tot  10 meter                                                                  € 22.50 

Van 10 tot 12 meter                                                                  € 24.50 

Van 12 tot 14 meter                                                                  € 26.50 

Buiten:         per dag  exclusief liften, schoonspuiten en inclusief bok. 

Van 0   tot  8  meter                                                                    € 13.50 

Van 8  tot  10 meter                                                                   € 14,70 

Van 10 tot 12 meter                                                                   € 15,90 

Van 12 tot 14 meter                                                                   € 17,10 

In en uit het water halen: inclusief 2 weken buiten liggen en exclusief schoonspuiten                                       
Enkel tarief 

Van  o  tot  8  meter                                                                   € 190.00           € 100,00 alleen in of uit 

Van  8  tot 10 meter                                                                   € 220.00           € 120,00 alleen in of uit 

Van 10 tot 12 meter                                                                   € 260.00           € 150,00 alleen in of uit 

Van 12 tot 14 meter                                                                   € 285.00           € 175,00  alleen in of uit 

Transport per keer:                                                                    € 30.00 

Schoonspuiten tot 8 meter                                                       € 60.00 

 Elke meter meer                                                                         €   7.00 

Zelf schoonspuiten                                                                       € 35.00  (opruimen spuitplaats verplicht) 

Borg werkloods sleutel                                                                 € 75.00 

Jachtservice Oost Nederland 
          

Akkermansbeekweg  9,  7061 ZA,  Terborg. 
Tel (+31) 0315-342294 Mob. 06-51801478/06-51801477 

 E-mail: jachtserviceoostnederland@hetnet.nl 

 



Eenmalige Milieu / servicekosten                                            € 60.00                                                        Z.O.Z 

 

Tarieven voor onze ligplaatsen minimum v.a. 8 meter           €  550.00 

Elke meter meer ( lengtes worden naar boven afgerond )     €  55.00   (per halve meter afgerond) 

                                                         

                        

Elektra aansluiting tot 100 kwh                                                    €  60.50 

                                  Elke kwh meer                                               €    0.35 

Milieu / servicekosten                                                                    €  60.00 

 

Prijswijzigingen voorbehouden. 

 

De huurder is aansprakelijk voor welke schade dan ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf 
of door derden  wordt veroorzaakt. Het schip dient tenminste W.A. verzekerd te zijn en verblijft voor 
rekening en risico van de eigenaar op onze werf. De eigenaar dient de positie van de hijsbanden aan 
te geven, daar de werf geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schades welke tijdens en/of het 
hijsen ontstaan. De werf is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor welke schades dan ook aan 
personen, het schip en/of uitrusting, ongeacht de oorzaak. Ook kan de werf niet aansprakelijk 
worden gesteld voor vermissing van uitrusting en/of onderdelen. De opdrachtgever heeft kennis 
genomen van en is akkoord met de tarieven, de aansprakelijkheid en de Milieu eisen. Contracten 
kunnen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, uiterlijk 3 maanden voor aanvang van het nieuw 
seizoen. Wanneer u een ander schip aankoopt dient er een nieuwe overeenkomst gesloten te 
worden.    
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