
        Jachthaven de Rhoonse Grienden 

 

                 Tarievenlijst  2022 
Havendam  23      -  3161XB Rhoon  

Jachthaven de Rhoonse Grienden, Stichting de Stootwil 

Printdatum 31/3/2022 

Model RG-02 

 

Lig- en stalling prijzen            

Basis jaarcontract 15/4 t/m 15/4: per m² boxmaat    €  38,25 

Milieuheffing per jaar:       €  65,00  

 

Prijzen per box op te vragen op het havenkantoor                      

 
Winterstalling voor ligplaatshouders - Zeil- en motorboten (inclusief hellingen, schoonspuiten en opbokken):     

    Tot 6 meter:       € 205,00 

    Tot 8 meter:       € 275,00 

     Tot 10 meter:       € 395,00 

    Tot 12 meter:       € 625,00 

    Tot 14 meter:       € 775,00  

  

Winterpassanten - Zeil- en motorboten (inclusief hellingen,  schoonspuiten en opbokken):        

    Tot 6 meter:       € 310,00 

    Tot 8 meter:       € 400,00 

     Tot 10 meter:       € 600,00 

    Tot 12 meter:       € 950,00 

    Tot 14 meter:       €            1200,00  

 

Winter in het water:        naar rato box prijs    

Trailer en boot op de wal:       € 250,00  

 

Verzetten tijdens/na winterberging:      € 180,00 

 

10 – dagen regeling Alleen in april-  

Voor reparaties, knippen & scheren, etc. inclusief schoonspuiten en opbokken voor ligplaatshouders: 

    Tot 6  meter:       € 205,00 

    Tot 8  meter:       € 245,00 

     Tot 10 meter:       € 295,00 

    Tot 12 meter:       € 350,00 

    Tot 14 meter:       € 450,00  

Passanten 

    Tot 6  meter:       € 310,00 

    Tot 8  meter:       € 350,00 

     Tot 10 meter:       € 400,00 

    Tot 12 meter:       € 550,00 

    Tot 14 meter:       € 650,00  

Spoedreparaties 

 Maximaal 1 dag in de botenwagen ( Ligplaatshouders):   € 135,00  

 Maximaal 1 dag in de botenwagen ( Passanten):    € 210,00  

 

Trailers wal- en ligplaatshouders         

Trailer en boot zomer (16/4 – 15/10) op de wal:    € 370,00 

Trailer en boot winter (16/10 – 15/4)  op de wal:    € 180,00     

Trailer en boot zomer en winter op de wal:    € 520,00  

 Trailer zonder boot zomer op de wal:     € 160,00  

 Trailer zonder boot winter op de wal:     € 160,00 

 

Overige tarieven in vaste bedragen      

Bijboot in het water zomerseizoen: 15 april – 15 oktober   €            210,00 

Bijboot tussen de bruggen in het water zomer seizoen:    € 75,00  

Een extra chipkaart voor parkeren op het haventerrein:    € 50,00  per jaar  

Een nieuwe chipkaart bij vervanging en/of defect/breuk:     € 10,00 per kaart 

Elektriciteitsverbruik per kWh:      €   0,30 

Elektriciteit verbruik op de parkeerplaats:     €   0,30  minimum € 30,00    

Gebruik van de laadboom voor niet ligplaatshouders:    € 45,00 

Uurtarief per man:        € 50,00  

Passanten liggeld, per meter per dag (maximaal 14 dagen):                                  €     2,00 inclusief gebruik van elektra, 

                                        water,badkamer, wifi. 


