
  WATERSPORTVERENIGING "DE OUDE IJSSEL" DOESBURG 

TARIEVEN 2021

(Prijzen ad.1: BTW vrij.  Prijzen ad.2 en 3: Sport BTW vrij, Recreatie inclusief BTW)   3 De Werf

     winterseizoen = 16 oktober t/m 14 april; 

1. Lidmaatschap      zomerseizoen = 15 april t/m 15 oktober

     a. hellingschepen:

    a. contributie per jaar:          a.1 hellingen (inklusief eventueel afspuiten) per m² 3,90€     

        - leden   67,00€     

        - belangstellende leden 67,00€              a.2 berging BUITEN zomerseizoen per m2 7,50€     

        - gezinsleden en jeugdleden 33,50€     winterseizoen per m2 12,00€   

 BINNEN zomerseizoen per m2 13,75€   

   winterseizoen per m2 18,00€   

Voor winterstalling korting bij jaarligplaats in de haven 4,10€     

    b. entreegelden: 

        - contributie:  100% van het tarief belangstellende leden 67,00€              a.3 huur bokken per seizoen 55,00€   

   - Bij toewijzing van een ligplaats in  haven, Kleine (trailer) schepen 138,00€   

          botenhuis of terrein west / winterberging. Hellingschepen 277,00€            a.4 volgboten buiten / in de loods per zomer/winter seizoen of deel daarvan   22,00€   

2. Liggelden

     b. trailerschepen:  geldt ook voor losse trailers zonder boot *
    a. haven:          b.1 berging BUITEN per zomerseizoen m2 7,50€     

        - zomerseizoen    = 15 april t/m 15 oktober   per m² 9,40€       per winterseizoen m2 7,50€     

        - winterseizoen     = 16 oktober  t/m 14 april  per m² 8,10€       BINNEN per zomerseizoen m2 11,10€   

        - seizoen              = 15 april t/m 14 april    per m² 13,50€     per winterseizoen m2 14,70€   

        - gebruik van electriciteit per Kwh 0,30€        *geldt niet voor trailers van boten met een ligplaats in de haven.

        - volgboten in davits en/of op de wal (per seizoen of gedeelte daarvan) 35,00€     b.2 en b.3 Indien geen ligplaats op terrein “West” of in winterberging:

        - kano's (per seizoen of gedeelte daarvan) op de wal/stelling 45,00€              b.2     gebruik helling, lier en / of trekker per keer per m² v.v. 3,90€     

          opm.: Over toelating beslist het bestuur          b.3     alleen gebruik helling per keer per m v.v. 25,00€   

        - Gasten: maximale ligduur 4 weken per meter lengte per nacht 1,35€       opm.: dus zonder gebruik hellingwagen, lier en / of trekker

        - Gasten: gebruik van electriciteit per nacht 1,70€       

        - Douchen en drinkwater Gratis      c. tijdelijke berging minimaal 1 week en maximaal 6 weken

        - Toeristenbelasting per persoon per nacht 1,60€       opm.: verlenging alleen mogelijk met toestemming bestuur 

          opm.: Leden zonder vaste ligplaats in de haven betalen 

                    50% van het gastentarief          c.1 buiten per week per m²  1,20€     

    b. botenhuis:           c.2 binnen per week per m² 2,30€     

          opm.: voorrang voor open schepen, daarna eventueel overige            c.3 huur bokken (per periode van 6 weken of delen daarvan) 22,20€   

        - zomerseizoen = 15 april t/m 15 oktober;  per m² à             13,75€     opm.: hellingen wordt apart berekend.

        - winterseizoen = 16 oktober t/m 14 april; per m² à 18,00€     

Voor winterstalling korting bij jaarligplaats in de haven 4,10€        Bij overschrijding tijdsduur seizoenberging en/of verandering van buiten naar binnen in de loop 

        - onderdelen van schepen indien men niet in het botenhuis ligt: p/seizoen 27,50€      van het seizoen, wordt de aansluitende tijd berekend tegen het tarief voor tijdelijke berging; 

        - skiff of wherry in de daarvoor bedoelde ligplaatsen 197,00€    Echter geen bokkenhuur indien aansluitende tijd aan seizoenberging korter is dan een maand.

    c. gebruik lier (Zuid) in overleg met de havenmeester.      d. overzetten van buiten naar binnen en/of van binnen naar buiten 41,00€   

Voor de winterligging in het botenhuis, de winterberging op de werf, krijgt elk lid tijdig      e. surfplanken per seizoen of gedeelte daarvan 22,00€   

gelegenheid in te schrijven. Indien men te kennen geeft van een ligplaats gebruik te willen      f. onderdelen van schepen per seizoen of gedeelte daarvan 22,00€   

maken en er, na toewijzing van afziet, blijft 10% van het nota bedrag verschuldigd. opm.: indien het schip niet binnen in de winterberging ligt


