Ligplaatskosten Marina Kaaphoorn 2019 - 2020
(genoemde prijzen zijn incl. 21% btw.)

Boxnummers.
Jaar 2019
A1 t/m A5*
B1 t/m B5*
C1 t/m C2*
C3 t/m C5
D1 t/m D3
D4 t/m D7
D8 t/m D11
D12 t/m D16
D17 t/m D19
D20
E1 t/m E5
E6 t/m E13
E14*
E15 - E29*
F1 & F2
F3 & F4
F5 & F6
F7 t/m F10
F7 t/m F10
F7 t/m F10
F11 t/m F13
F11 t/m F13
F11 t/m F13
NB:
*

Afmeting B x L

Invaarbreedte

2,85 x 8,0 mtr.
2,85 x 8,0 mtr.
3,20 x 8,0 mtr.
3,20 x 8,0 mtr.
4,25 x 11,0 mtr.
4,50 x 12,0 mtr.
4,80 x 13,0 mtr.
6,00 x 16,0 mtr.
5,00 x 14,0 mtr.
5,00 x max. 20,0 mtr.
3,84 x 9,0 mtr.
3,85 x 10,0 mtr.
4,10 x max. 9,0 mtr.
4,10 x max. 8,0 mtr.
5,00 x 13,0 mtr.
5,50 x 15,0 mtr.
6,00 x 16,0 mtr.
5,00 x max. 13,0 mtr.
5,00 x max. 14,0 mtr.
5,00 x max. 15,0 mtr.
4,75 x max. 13,0 mtr.
4,75 x max. 14,0 mtr.
4,75 x max. 15,0 mtr.

2,85 mtr
2,85 mtr
2,90 mtr
2,90 mtr
3,95 mtr
4,20 mtr
4,50 mtr
5,70 mtr
4,70 mtr
4,70 mtr
3,54 mtr
3,55 mtr
3,40 mtr
3,40 mtr
4,50 mtr
5,00 mtr
5,50 mtr
4,50 mtr
4,50 mtr
4,50 mtr
4,25 mtr
4,25 mtr
4,25 mtr

LAT diepgang
Prijs per jaar. 1/4/'19 tm 1/4/'20 Prijs 1/4 tm 31/10/'19
Prijs 1/11/'19 tm 31/3/'20
Zomer + 0,20 mtr (excl. Stroom en excl. water bij vorst)
(excl. Stroom)
(excl. Stroom & water bij vorst)
ca.: 1,50 mtr
€ 675,00
€ 560,00
€ 200,00
ca.: 1,70 mtr
€ 675,00
€ 560,00
€ 200,00
ca.: 1,70 mtr
€ 830,00
€ 725,00
€ 270,00
ca.: 1,70 mtr
€ 830,00
€ 725,00
€ 270,00
ca.: 1,75 mtr
€ 1.550,00
€ 1.305,00
€ 400,00
ca.: 1,85 mtr
€ 1.655,00
€ 1.395,00
€ 450,00
ca.: 1,90 mtr
€ 1.795,00
€ 1.575,00
€ 500,00
ca.: 2,05 mtr
€ 2.535,00
€ 2.375,00
€ 790,00
ca.: 2,15 mtr
€ 2.010,00
€ 1.675,00
€ 575,00
ca.: 2,15 mtr
€ 2.465,00
€ 2.210,00
€ 875,00
ca.: 1,90 mtr
€ 1.110,00
€ 1.020,00
€ 320,00
ca.: 1,95 mtr
€ 1.260,00
€ 1.110,00
€ 350,00
ca.: 2,10 mtr
€ 995,00
€ 900,00
€ 310,00
ca.: 2,10 mtr
€ 910,00
€ 800,00
€ 300,00
ca.: 2,10 mtr
€ 1.840,00
€ 1.625,00
€ 550,00
ca.: 2,10 mtr
€ 2.410,00
€ 2.280,00
€ 685,00
ca.: 2,20 mtr
€ 2.735,00
€ 2.425,00
€ 850,00
ca.: 2,20 mtr
€ 1.950,00
€ 1.625,00
€ 550,00
ca.: 2,20 mtr
€ 2.100,00
€ 1.870,00
€ 600,00
ca.: 2,20 mtr
€ 2.250,00
€ 1.975,00
€ 650,00
ca.: 2,15 mtr
€ 1.750,00
€ 1.530,00
€ 500,00
ca.: 2,15 mtr
€ 1.860,00
€ 1.640,00
€ 550,00
ca.: 2,15 mtr
€ 1.970,00
€ 1.750,00
€ 600,00

Alle F- ligplaatsen zijn voorzien van een luxe 11.0 x 1.0 mtr. (L x Br.) vingersteiger!
Zonder vast walstroom punt

Genoemde prijzen zijn inclusief:
Gratis gebruik van drinkwater voorzieningen op de steigers,
Gratis gebruik hellingbaan,
Gebruik toilet & douche gebouw,
Controle op uw boot incl. stormwacht,
Gratis parkeren op het haventerrein,
Gratis gebruik van afvalcontainer(s),
Gratis gebruik van de bagage karretjes,
Camera bewaking & surveillance,
Wifi met vouchers,
Toeristen belasting,
Haven sleutel & pasje set (tegen € 25,00 borg)

Genoemde prijzen zijn excl. stroomgebruik walstroomaansluiting per box:
Stroomgebruik tijdens het zomerseizoen is € 0,35 per kWh,
Stroomgebruik tijdens het winterseizoen is € 0,35 per kWh, excl. Vastrecht aansluiting,
Vastrecht stroomaansluiting in het winterseizoen is € 35,78 per aansluiting.
Passanten tarieven:
Het havengeld bedraagt voor schepen, zonder vaste ligplaats,excl. stroom, excl. gebruik
toilet & douchegebouw, per meter lengte per dag:
€ 1,25
Het havengeld bedraagt voor schepen, zonder vaste ligplaats,excl. stroom, incl. gebruik
toilet & douchegebouw, per meter lengte per dag:
€ 1,75
Passanten kunnen gebruik maken van de aanwezige walstroom aansluitingen met
muntautomaat. Gebruikmaking daarvan is € 1,00 per 2 kWh/24h.

Per jaar zal de eventuele verhoging van de huurpenningen nooit hoger zijn dan de Consumentenprijs index (CPI) van het CBS.
Tenzij noodzakelijk door de gebiedseigenaar gemaakte- of te maken kosten leiden tot verhoging van de huurprijs.
Schepen welke in de verhuurvloot van Kaaphoorn Charters zitten hoeven gedurende het zomerseizoen GEEN walstroom te betalen!

Gebruik hellingbaan en stalling op de wal
Dagkaart hellingbaan:
Seizoenkaart hellingbaan 1/4 tot 1/11-2019:
Seizoenkaart hellingbaan 1/7 tot 1/11-2019:
Trailer stalling per maand:

€ 5,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 30,00

