
 

Tarieven 2020 

Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW/prijswijzigingen voorbehouden 

Ligplaatsen met privé-graslandje (1april tot 1 april) 

  Tarief 

Met graslandje aan Ringvaartzijde vanaf  € 1.620,- 

Met graslandje aan Westeinderplas vanaf  € 2.580,- 

De tarieven voor de landjes gelden van 1 april tot 1 oktober waarna ze gedurende de 

wintermaanden zonder extra kosten aan het landje mogen blijven liggen. 

 

Overdekte ligplaatsen (1 april tot 1 april) 

  Tarief 

Botenhuis Ringvaartzijde (per str. meter) op aanvraag 

Botenhuis / Waterloods Westeinderplaszijde op aanvraag 

 

Seizoens ligplaatsen ( 1april tot 1 oktober) 

Ligplaatsen langs de kade en/of ligplaatsen in een box Tarief 

Per m2 bootmaat (minimaal 10m2), tarief per m2 vanaf € 35,55 

Parkeren en milieutoeslag bij box of kadeplaats € 75,- 

Alle landjes en botenhuizen zijn inclusief 1 parkeerplaats (personenauto) onderhoud, 

waterverbruik en milieutoeslag. Het verbruik van elektra wordt separaat in rekening gebracht 

(aansluiting + verbruik). 

  

  



 

Jollensteigers (1 april tot 1 oktober) 

  Tarief 

Jollensteigers met rol en liersysteem incl. parkeren € 420,- 

Jollensteigers met rol en liersysteem excl. parkeren € 310,- 

Jollensteigers zonder rol en liersysteem incl. parkeren € 360,- 

Jollensteigers zonder rol en liersysteem excl. parkeren € 250,- 

  

Eilandjes op Westeinderplas (1 april tot 1 oktober) 

  Tarief 

Diverse eilandjes incl. grasmaaien vanaf € 850,- 

  

  



 

Winterstalling (1 oktober tot 1 april) 

  Tarief 

Overdekt binnen in loods incl. hellingen/schoonspuiten, tarief per m2 € 47,50 

Buiten op de wal incl. hellingwerk/schoonspuiten tarief per m2 € 26,50 

Botenhuis (overdekt in het water) tarief per m2 € 38,50 

    

Winterligplaats langs de kade  Tarief 

0 tot 5 meter lengte boot € 205,- 

5 tot 6 meter lengte boot € 230,- 

6 tot 7 meter lengte boot € 255,- 

    

 Winterligplaats in een box  Tarief 

7 tot 8 meter boxmaat € 280,- 

8 tot 9 meter boxmaat € 305,- 

9 tot 10 meter boxmaat € 345,- 

10 tot 11 meter boxmaat € 385,- 

11 tot 12 meter boxmaat € 425,- 

12 tot 13 meter boxmaat € 470,- 

13 tot 14 meter boxmaat € 510,- 

14 tot 15 meter boxmaat € 550,- 

  
 
  

  

 



 

Winterstalling Jollensteiger € 95,- 

 

 Diversen Tarief 

Graslandje bij huur box (indien mogelijk) € 265,- 

Hellingwerk incl. schoonspuiten + 1 week stalling voor boot < 10 meter € 250,- 

Hellingwerk incl. schoonspuiten + 1 week stalling voor boot 10 - 12 meter € 300,- 

Hellingwerk incl. schoonspuiten + 1 week stalling voor boot 12 - 14 meter € 350,- 

Hellingwerk incl. schoonspuiten + 1 week stalling voor boot 14 meter € 400,- 

Stalling hellingwerk per dag voor boot < 10 meter € 16,- 

Stalling hellingwerk per dag voor boot > 10 meter € 18,- 

Hellingwerk t.b.v. inspectie boot < 10 meter € 120,- 

Hellingwerk t.b.v. inspectie boot > 10 meter € 165,- 

Aansluiting elektra per seizoen € 45,- 

Elektraverbruik per kwh € 0,40 

Borg pas slagboominstallatie (de borg wordt afgeschreven over 5 jaar) € 50,- 

Extra parkeergelegenheid (personenauto) € 110,- 

Stalling trailer voor zomerperiode € 210,- 

Dagparkeerkaart € 5,- 

Muntje wasmachine € 5,50 

Muntje wasdroger € 3,50 

Watertoeristenbelasting (boot van 4 - 8 meter) € 44,73 



 

Watertoeristenbelasting (boot van 8 -12 meter) € 56,23 

Watertoeristenbelasting (boot > 12 meter) € 70,15 

Manuurtarief diverse werkzaamheden € 45,- 

 


