
 
Tarieven WSV Herkingen 2019

 

5 januari 2019 

Penningmeester 

 

Vaste tarieven  

Contributie (01.01 t/m 31.12) 

Jeugdleden tot 18 jr. (01.01 t/m 31.12) 

Donateurs (01.01 t/m 31.12) 

Inschrijfgeld nieuwe leden (eenmalig) 

Liggeld Grevelingen leden per jaar 

 

Liggeld  

Liggeld "nieuwe" haven per m² boxmaat per jaar (01.01 t/m 31.12) 

Liggeld "oude" haven per m² boxmaat per jaar (01.01 t/m 31.12) 

Entreegeld eerste 5 jaren per jaar per m² 

Jol/lid op de wal tot en met 5 m² per jaar 

Jol/lid op de wal tot en met 9 m² per jaar 

Jol/lid op de wal tot en met 15 m² per jaar 

Jol/lid op de wal > 15 m² (incl. trailer) per jaar 

Optimisten buizen berging per jaar 

Gebruik surfplankenberging 

 

Watertoeristenbelasting (

Tarief watertoeristenbelasti

 

Overwinteren  

Winterplaats leden op de wal per m² bootmaat (01.11 t/m 15.04) 

Winterplaats leden (zonder ligplaats) in de haven per m² bootmaat 

Niet-leden overwinteren in de haven per m² boxmaat (01.11 t/m 15.04) 

 

Elektra  

Eigen elektrische aansluiting leden 6 Amp. excl. gebruik 

Eigen elektrische aansluiting leden 10 Amp. excl. gebruik 

Tarief elektra kWu   

Elektriciteit op de steiger; muntautomaat (2kWu) 

 

Passanten  

Watertoeristenbelasting per persoon

Passanten per meter lengte o.a. per nacht 

Minimumtarief tot 5 meter 

Passanten jollenveld tot en met 5 mtr. 

Passanten jollenveld groter dan 5 mtr. 
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Contributie (01.01 t/m 31.12)        

Jeugdleden tot 18 jr. (01.01 t/m 31.12)      

Donateurs (01.01 t/m 31.12)        

Inschrijfgeld nieuwe leden (eenmalig)      

Liggeld Grevelingen leden per jaar       

Liggeld "nieuwe" haven per m² boxmaat per jaar (01.01 t/m 31.12) 

Liggeld "oude" haven per m² boxmaat per jaar (01.01 t/m 31.12) 

Entreegeld eerste 5 jaren per jaar per m² boxmaat    

Jol/lid op de wal tot en met 5 m² per jaar      

Jol/lid op de wal tot en met 9 m² per jaar      

Jol/lid op de wal tot en met 15 m² per jaar      

Jol/lid op de wal > 15 m² (incl. trailer) per jaar             

Optimisten buizen berging per jaar       

Gebruik surfplankenberging        

(vaste ligplaatshouders niet-ingezetenen

Tarief watertoeristenbelasting gemeente Goeree-Overflakkee   

Winterplaats leden op de wal per m² bootmaat (01.11 t/m 15.04) 

Winterplaats leden (zonder ligplaats) in de haven per m² bootmaat 

leden overwinteren in de haven per m² boxmaat (01.11 t/m 15.04) 

ansluiting leden 6 Amp. excl. gebruik    

Eigen elektrische aansluiting leden 10 Amp. excl. gebruik   

       

Elektriciteit op de steiger; muntautomaat (2kWu)    

istenbelasting per persoon-dag       

Passanten per meter lengte o.a. per nacht      

tot 5 meter        

Passanten jollenveld tot en met 5 mtr.      

Passanten jollenveld groter dan 5 mtr.      
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 € 42,00  

 € 15,00  

 € 20,00  

 € 75,00  

 € 15,50  

Liggeld "nieuwe" haven per m² boxmaat per jaar (01.01 t/m 31.12)  € 27,00  

Liggeld "oude" haven per m² boxmaat per jaar (01.01 t/m 31.12)  € 22,20  

 €   7,25  

 € 40,65  

 € 66,10  

 € 96,60  

         € 423,50  

 € 24,20  

 € 24,20  

ingezetenen)  

 € 46,90 

Winterplaats leden op de wal per m² bootmaat (01.11 t/m 15.04)  €   4,25 

Winterplaats leden (zonder ligplaats) in de haven per m² bootmaat  €   4,25  

leden overwinteren in de haven per m² boxmaat (01.11 t/m 15.04) € 7,30  

 € 67,75  

 € 91,95  

 €   0,18  

 €   0,50  

 €   0,88  

 €   1,85  

 €   8,30  

 €   1,50  

 €   2,50  
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5 januari 2019 

Penningmeester 

Kortingsregeling passanten 

Leden W.S.V. Herkingen max. 7 nachten 

Leden W.S.V. Herkingen meer dan 7 nachten 

Overige passanten meer dan 7 nachten 

Groepskorting vanaf 15 boten 

 

Botenhelling  

Gebruik botenhelling leden in & uit gratis gratis 

Gebruik botenhelling niet

Gebruik botenhelling niet

 

Trailerstalling  

Stalling trailer (zonder boot) 
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Kortingsregeling passanten  

Leden W.S.V. Herkingen max. 7 nachten      

Leden W.S.V. Herkingen meer dan 7 nachten     

Overige passanten meer dan 7 nachten      

Groepskorting vanaf 15 boten        

en in & uit gratis gratis  

Gebruik botenhelling niet-leden tot en met 5 mtr. in&uit   

Gebruik botenhelling niet-leden langer dan 5 mtr. in&uit   

Stalling trailer (zonder boot)        
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 20%  

 25%  

   5%  

 50%   

 € 10,00  

 € 20,00  

 € 75,00 


