
Winterstalling Buiten Binnen 1 oktober - 30 april
Prijs per m2 € 28,00 € 67,50
Zomerstalling Buiten  Binnen 1 mei - 30 september 
Prijs per m2 € 31,50  € 55,00

Inbegrepen:  
Kranen | Afspuiten | Transport 
op botenwagen | Gebruik elektra
Water | Afval verwerking 

Niet inbegrepen:
Accu onderhoud p.s.  € 45,00 
Buitenboordmotor stalling  € 50,00 
Opslag bezinetank  € 30,00
Opslag gasfles  € 30,00

Hijstarieven kraan   Alleen
  inspectie 
  (max 1 uur)
Tot 9 meter   € 50,25   € 25,00 per meter 
9 - 11 meter  € 45,00   € 22,50 per meter 
Vanaf 11 meter  € 42,25   € 21,00 per meter 

Inbegrepen:
Afspuiten  - - Niet bij inspectie inbegrepen
Transporteren - - Niet bij inspectie inbegrepen
Max. 1 week buitenstalling - - Hierna 75,- per week
Terug in het water - -    

Masthandelingen
Op- en afmasten  € 69,00   per uur 
Gebruik verreiker  € 75,00   per keer 
Overige masthandelingen  € 69,50   per uur 
Stalling mast tijdens berging  € 17,50   p.m. zonder zalingen e.d. 

Antifouling
Tot 9 m   € 57,50   per meter 
9 - 11 m  € 61,70   per meter 
Vanaf 11 meter  € 65,25   per meter

Inbegrepen:
Arbeid en materiaal
Milieuheffing

Niet inbegrepen:
Schuren/voorbewerken  € 69,50    per uur (noodzakelijk)

Services
Monteur  € 69,50   per uur 
Storingstarief buiten kantooruren  € 80,00   per uur (minimaal 50,-) 
Opslag zeilen/bijboten  € -   op aanvraag 
Trailerstalling  € 10,00   € 15,00  per week

Algemeen
• Alle prijzen zijn inclusief BTW 
• Tarieven zijn gebaseerd op werk tijdens 

reguliere uren (zie openingstijden*)
• Tarieven per m zijn per meter lengte over alles
• Het Hiswa haven- en werfreglement is van 

toepassing
• Op onze werkzaamheden zijn de Hiswa 

leveringsvoorwaarden van toepassing
• Tijdens stalling dient uw schip WA of All risk 

verzekerd te zijn
• Losse benzinetanks in de loods moeten leeg 

en ontlucht of verwijderd zijn
• Gasflessen van jachten in de loods moeten 

worden verwijderd
• Werf en loodsen zijn alleen toegankelijk 

voor jachteigenaren van gestalde schepen
• Bezoekers/leveranciers moeten zich melden 

bij de bedrijfsleiding
• Werkzaamheden door derden alleen in 

overleg met de werf

Openingstijden
Ma-Vr  08.30   17.15
Zaterdag  09.00   13.00
Zondag  Gesloten 

Storingsnummer:  0113-405110
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