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Prijslijst 2020/2021 
 
Alle in de onderstaande lijst van gepubliceerde tarieven zijn inclusief het kranen, het transport, het schoonspuiten, 
de huur van de bok, de stalling en inclusief BTW. (met uitzondering van de dagtarieven) 
 

- Er worden eenmalige servicekosten van € 25 in rekening gebracht.  
- Alle tarieven zijn per m2 bootoppervlak (dit is de LOA maal de grootste breedte van de boot) tenzij expliciet 

anders aangegeven.   
- Voor schepen die langer zijn dan 16 meter en/of zwaarder wegen dan 30 ton gelden andere tarieven.  

Deze tarieven zijn, voor zover er sprake is van een afwijkend tarief, in de onderstaande lijst tussen haakjes 
vermeld.  

- Ligplaatsen worden berekent op basis van de box afmetingen.  
- Voor een liggende mast op het schip betaal je geen meerprijs, mits de mast niet meer dan 0,5 meter uitsteekt.  

 
De boot wordt met het modernste materieel gehesen en getransporteerd.  
 

- Twee eigen kranen van 30 ton en 100 ton. Een mobiele kraan op afspraak tot 450 ton.  
- Twee tractoren met elk een eigen hydraulische bokkenwagen.  
- 800 bokken in 6 verschillende maten.  
- Alles op een eigen afgesloten terrein direct aan de invaart naar Elburg.  
- 24/7 bewaking, ambtswoningen op het terrein en continue cameratoezicht. 

 
Seizoenen 
 

- Winterseizoen: 1 oktober - 30 april  
- Zomerseizoen:  1 april - 31 oktober 

 

STALLINGSKOSTEN 

 Winter Zomer Maand Dag 

Ligplaats in het water Tarieven op aanvraag 2,25/m/dag 

Op de wal € 28  (€ 36) € 20  (€ 25) € 14  (€ 18) 2,25/m/dag 

Verwarmde hal € 54  (€ 62) € 38 € 27 2,50/m/dag 

Werkhal € 56 € 40 € 28 3,00/m/dag 

Schilderhal  Tarieven op aanvraag 3,50/m/dag 
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In de onderstaande tarievenlijst vermelden we de meest voorkomende werfhandelingen. 
- Deze tarieven zijn alleen van toepassing voor schepen tot een lengte van 16 meter en/of een gewicht van 30 

ton. 
- Voor schepen die langer en/of zwaarder zijn gelden afwijkende tarieven en wordt het maatwerk. 
- Alle overige werkzaamheden zoals het schoonmaken van schepen, het waxen van schepen of het aanbrengen 

van een nieuwe laag antifouling, zijn op aanvraag. 
 
Bel of mail ons voor een offerte. 

 
 
 

WERFHANDELINGEN 

Tarieven zijn voor schepen tot een lengte van 16 meter en/of 30 ton gewicht 

Kraanhandeling  
(per handeling, per meter lengte) (erin & eruit is €25.00)  

€ 12,50 

Ligplaats/stalling op de wal  
(per meter, per dag) 

€ 2,25 

Overdekte stalling  
(per meter, per dag) 

€ 2,50 

Werkhal  
(per meter, per dag) 

€ 3,00 

Schilderhal  
(per meter, per dag) 

€ 3,50 

Afspuiten onderwaterschip  
(per m2) 

€ 1,50 

Transport en/of verplaatsing boot  
(per meter) 

€ 2,00 

Mastenberging  
(per meter mastlengte) 

€ 10,00 

Op en aftuigen  
(per uur) 

€ 45,00 

Bijboot onder het schip € 100,00 

Plastic afdekfolie tegen stof  
(per m2,  voor binnen gestalde schepen) 

€ 0,60 

 
 

 

 

 

 


