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Stallingtarieven 2022-2023 
 

Het aantal vierkante meters wordt berekend over de grootste lengte en grootste breedte van het schip inclusief de uitstekende delen. De 
prijzen zijn inclusief in en uit water hijsen op de door ons bepaalde hijsdatum en inclusief bokhuur en milieukosten. 
 

STALLINGSVORM 

INCL. 21% BTW 

PRIJZEN PER M² 

Winterstalling/zomerstalling boten binnen geïsoleerde loods (minimaal € 425,00) €   55,00 

Winterstalling/zomerstalling boten binnen ongeïsoleerde loods (minimaal € 400,00) €   52,50 

Winterstalling/zomerstalling kleinere boten binnen op stallingzolder geïsoleerde loods tot 1500kg (minimaal € 425,00)  €   55,00 

Winterstalling/zomerstalling kleinere boten binnen op stallingzolder ongeïsoleerde loods tot 1000kg (minimaal € 400,00) €   52,50 

Winterstalling/zomerstalling kleinere boten binnen op rek ongeïsoleerde loods tot 1000kg (minimaal € 380,00) €   50,00 
  

Jaarstalling boten binnen geïsoleerde loods (minimaal € 750,00) €   88,00 

Jaarstalling boten binnen ongeïsoleerde loods (minimaal € 700,00) €   84,00 
  

Winterstalling boten buiten op de kant (minimaal € 325,00) €   27,00 

Zomerstalling boten buiten per maand op de kant bij minder dan 6 maanden (minimaal € 60,- per maand) €     7,50 

Zomerstalling boten buiten op de kant bij 6 maanden (minimaal € 325,00) €   27.00 

Jaarstalling boten buiten  op de kant (minimaal € 550,00) €   44,00 
  

Winterstalling boten in het water (minimaal € 250,00) €   22,50 

Zomerstalling boten in het water bij 6 maanden (minimaal € 300,00) €   27,00 

Zomerstalling boten in het water per maand bij minder dan 6 maanden (minimaal € 70,- per maand) €     7,50 
  

Stalling trailer zomer binnen per maand (bij vol seizoen vanaf € 115,- tot € 225,-, hangt af van het aantal assen) €   25,00 - €   45,00 

Stalling trailer winter/zomer buiten per maand (bij vol seizoen vanaf € 95,- tot € 135,-, hangt af van het aantal assen) €   20,00 - €   30,00 

 

In het kader van onze milieuvergunning is het niet toegestaan de schepen op een andere plek schoon te spuiten of te spoelen dan op de 
kade. Wij gaan er van uit dat ieder schip dat voor winterstalling komt dient te worden afgespoten, tenzij dit om zeer zwaarwegende 
redenen door u niet wordt gewenst. Voor boten die sterk vervuild zijn wordt een aparte prijs berekend welke afhankelijk is van de 
benodigde tijdsduur.  
                                                                     

SCHOONSPUITTARIEVEN   

Onderwaterschip schoonspuiten per meter (minimaal € 38,50) €     6,50 

                                                                        

MASTHIJSTARIEVEN 

De mast wordt op aanwijzingen van en voor eigen risico van de eigenaar, nadat de verstagingen, spanners, zalingen enz. door u zelf zijn 
gedemonteerd, gehesen en op het schip gelegd, mits u dit wenst en de mast niet verder dan een halve meter buiten de romp steekt (anders 
moet de mast in berging). De kraan wordt door werfpersoneel bediend. Na vooraf overleg is het mogelijk voor buitenstallers om hun schip met 
staande mast te stallen. 
 

Strijken en opzetten (minimumtarief € 160,00*)      uurtarief 

*Het definitieve tarief hangt af van de uiteindelijk bestede tijd 

 

Kosten van mastberging in het mastenjuk buiten per meter mastlengte   €    6,00 

Kosten van mastberging in het mastenjuk binnen per meter mastlengte   €    12,00 

                                                               

TARIEVEN STAANDE MAST   

Toeslag winterstalling met staande mast €   67,50 

 

DIVERSE TARIEVEN 

Een meertarief van € 95,- wordt berekend voor bijboten, surfplanken en dergelijke  welke niet op de schepen zelf zijn opgeborgen. Deze 
voorwerpen moeten apart op het aanmeldingsformulier worden vermeld en hiervoor gelden de bovenstaande stallingtarieven. 
 

KOSTEN BIJ EERDERE OF LATERE TEWATERLATING DAN DE DOOR ONS GESTELDE DATUM 

Schepen tot 7 meter exclusief de extra stallingkosten gebaseerd op winterstalling tarief €    79,00 

Schepen tot 10 meter exclusief de extra stallingkosten gebaseerd op winterstalling tarief €    99,00 

Schepen boven 10 meter exclusief de extra stallingkosten gebaseerd op winterstalling tarief €    119,00 

 
De winterstallingsperiode verloopt vanaf de door de werf nader vast te stellen datum in oktober tot een door de werf nader vast te stellen 
datum in april. U wordt hiervan minimaal 3 weken van tevoren op de hoogte gebracht. 


