Overzicht liggelden, tarieven en voorwaarden WSV Nulde (m.i.v. 1-1-2021)

Omschrijving
Zomer ligplaats water per m2 (periode 1-4 t/m 31-10)
Winter ligplaats water/wal per m2 (periode 1-11 t/m 31-3)

€ 25.70
€ 8.66

Vingersteiger (prijs per jaar)

€ 89.41

Zomerligplaats boot (jol) op wal incl. trailer en helling en niet groter dan 6 m2 per gebruik

€ 82.00

Zomer ligplaats boot op trailer groter dan 6 m2 incl. helling per m2

€ 20.21

Winterligplaats jol op wal per gebruik

€ 40.42

Huur bokken bij gebruik per zomer en per winterperiode

€ 69.30

Hogedrukspuit per strekkende meter scheepslengte
Bootlift per strekkende meter scheepslengte

€ 4.04
€ 5.77

Zomer ligplaats catamaran op dijk

€ 129.36

Winter ligplaats catamaran op dijk

€ 64.68

Stalling van afzonderlijke gestalde objecten, trailer, bokken per strekkende meter lengte per jaar

€ 23.10

Parkeerplaats

€ 18.48

Gebruik parkeerplaats per dag (auto of trailer)
1 bijboot max. 3 m2, moet behoren bij hoofdboot met ligplaats in haven

€ 5.77
gratis

Gebruik portaalkraan

€ 57.75

Mastenkraan per keer gebruik

€ 28.87

Toeslag bij bootlift bij te laat of niet afmelden van afspraak met havenmeester

€ 75.07

Arbeidsloon havenpersoneel per uur

€ 43.89

Bij pechsituaties
Bootliften per boot (uitsluitend liften)

€ 57.75

Slepen van een boot

€ 69.30

Algemene opmerking
Tarief is verschuldigd voor elk afzonderlijk object. Aanwezigheid van object op haventerrein is bepalend voor toepassing
tarief. Stapelen op of plaatsen onder ander object doet niet ter zake.
Opmerking zomerliggeld
Ingang 1ste van de maand waarin ligplaats toegewezen is. Moment van opzegging is moment waarop de havenmeester de
schriftelijk opzegging in bezit krijgt.
Toelichting bijzondere liggeldregeling
Is van toepassing voor leden(!) van de WSV Nulde die geen vaste zomerligplaats wensen en toch gedurende een zekere
periode in de haven willen liggen met hun boot.
1.

Wordt alleen in eenheden van volle weken berekend;

2.

Tarief is 125% van het normalen zomertarief (zomerseizoen is 30 weken)

Opmerking gebruik mastenkraan
Mastenkraan moet zelf worden bediend. Ingeval hulp van havenmeester wordt gevraagd moet arbeidsloon worden betaald.
Toelichting arbeidsloon havenpersoneel
Voor activiteiten van de havenmeester bij uit-/en te water takelen van boten wordt bij het normaal kunnen uitvoeren van de
werkzaamheden standaard een halfuur arbeidsloon berekend. In alle situaties waarin de havenmeester werkzaamheden
verricht specifiek ten nutte van individuele gevallen is arbeidsloon verschuldigd.
Toelichting winterstalling
Ingeval in het voorjaar de boot niet tijdig gereed is voor tewaterlating (aan het begin van de opgegeven periode) met als
gevolg dat de boot op het parkeerterrein verplaatst moet worden is het betreffend lid de daarvoor verschuldigde tarieven
verschuldigd. Exclusief de huur van de bok in de zomer.

€ 103.95

Omschrijving
Contributie hoofdlid per jaar

€ 61.21

Contributie juniorlid per jaar

€ 28.87

Contributie gezinslid. Lid per jaar

€ 20.21

Entreegeld hoofdlid eenmalig

€ 103.95

Entreegeld juniorlid eenmalig

€ 40.42

Entreegeld gezinslid
Waarborgsom ledenpas

gratis
€ 30.00

Opmerking contributie
Indien het lidmaatschap na 1 augustus ingaat is er voor het resterende gedeelte van het lopende kalenderjaar geen
contributie meer verschuldigd
Opmerking entreegeld
Is eenmalig verschuldigd bij het verkrijgen van het lidmaatschap van de vereniging. Wordt bij beëindigen van het
lidmaatschap niet terugbetaald.
Opmerking waarborgsom ledenpas
Na opzegging van het lidmaatschap wordt de toegangscode van de ledenpas uit inchecksysteem van het havencomplex
verwijderd (derhalve geen toegang meer). Bij inlevering ledenpas wordt waarborgsom terugbetaald (inleveren bij de
havenmeester). Bij inlevering later dan drie jaar na beëindigen van het lidmaatschap bestaat er geen recht meer op
terugbetaling van de waarborgsom.
Omschrijving
Douches (ingestelde douchetijd: heren 6 min.; dames 8 min.)

€ 0.50

Elektra via algemene kastjes 1,5 kWh

€ 0.50

Wasmachine/droger

€ 2.50

Passanten tarief per strekkende meter lengte van het schip per dag

€ 1.40

Gebruik vuilwaterpomp (ingestelde pomptijd 3 minuten)

gratis

Vaste elektra aansluiting
Vastrecht stroom per jaar
Tarief per kWh

€ 47.18
€ 0.30

Gebruik verfhal
Huur verfhal per dag

€ 28.87

Huur bok per week (buiten de winterperiode)

€ 12.70

Verbruik gas per m3

Participatieregeling
Onderverdeling participatieregeling:
Categorie A: Leden die:
a. geen boot bezitten.
b. In de zomermaanden slechts een wal ligplaats huren.
c. wel een boot bezitten maar geen gebruik maken van de havenfaciliteiten.
Deze leden dragen eenmalig € 34,00 bij aan de participatieregeling.
Categorie B: Leden die niet vallen onder de categorie A dragen € 159,00 bij aan de participatieregeling.
Het participatiebedrag wordt bij nieuwe leden geïnd in het jaar volgend op dat van lid worden via een separate factuur.
Restitutie van het participatiebedrag vindt plaats nadat de schriftelijke opzegging van het lidmaatschap is ontvangen en het
originele participatiebewijs is ontvangen.
Procedure m.b.t. incasso niet (tijdig) betaalde facturen
In rekening brengen van kosten inzake 1e en 2e herinnering wordt conform art. 5, lid 3 Huishoudelijk Reglement facultatief
door het bestuur beslist. Indien twee weken na de tweede aanmaning het verschuldigde bedrag niet is ontvangen wordt het
dossier overgedragen aan een incassobureau (deurwaarder).
Ingeval van overdracht aan het incassobureau (deurwaarder) zijn krachtens wetgeving de buitengerechtelijke kosten bepaald
op 15% van het notabedrag tot maximaal EUR 2.500,00 met een minimum van EUR 40,00
In het geval wij een derde aanmaning moeten sturen zijn wij vrij om de ligplaats aan een ander te vergeven en het
betreffende schip op de wal te plaatsen. De hiervoor door ons te maken kosten worden aan het betreffende lid in rekening
gebracht.

€ 0.75

