
Tarieven najaar 2022: watersportvereniging  HAIRT – hILLE.  
 

 

Lidmaatschap * € 60,00  per jaar  Excl. BTW 

Jeugdleden € 11.00  per jaar 

Donateurschap € 15.00  per jaar 

Calamiteitenfonds  € 10,00  per jaar. Excl. BTW 

 

Lidmaatschap 

Bij inschrijving  €  10.00 administratie kosten. 

Bij aanname lidmaatschap, € 180.00 inschrijfgeld te voldoen voor de najaar ledenvergadering. 

Bij aanbieding van een vaste ligplaats een éénmalige inkoop som van € 50.00 per strekkende meter boxmaat met een 

maximum van  € 500.00  (Leden met een lidmaatschap van voor mei 1981 betalen geen inkoopsom) 

 

Leden tarieven, 

Boxmaat (inc. Winterberging)  € 12,00  per m².   Excl. BTW 

Jollensteiger  € 50,00  per jaar  Excl. BTW 

Bijboten steiger  € 20,00  per jaar  Excl. BTW 

 

Leden zonder vaste ligplaats, 

Voor leden zonder vaste ligplaats  zijn de kosten  € 0.50 incl. btw  per strekkende meter schip, of bij een tijdelijke 

ligplaats op jaarbasis de boxprijs, dit is dan incl. Winterberging. 

 

Leden  in de winterberging, 

Hellingen leden met een vaste ligplaats één keer gratis winterberging of één keer korthellingen per jaar. 

Elke volgende maal hellingen in dat jaar  € 30,00 incl. btw de eerste dag en elke volgende dag  € 10.00. incl. btw   

 

Leden  in de winterberging (zonder vaste ligplaats). 

Deze leden krijgen in de winterberging of bij het  korthellingen 50 % korting op de prijzen die gelden voor  donateurs. 

 

Leden met hun 2de schip of een te groot / breed schip. 

Leden met een 2de schip of een  boot die niet in hun vaste ligplaats past, (lengte of breedte) worden gezien als een 

donateur en betalen de dan geldende tarieven voor donateurs. 

 

Donateurs en Gasten. 

Gasten/Donateurs betalen  € 01,00 incl. btw  per strekkende meter schip. 

Inclusief  gebruik van elektriciteit, water en de douchen. 

 

Winterberging voor Donateurs. 

Donateurs betalen de oppervlakte van hun schip per m² . 

De oppervlakte wordt berekend, lengte plus een ½ meter x breedte plus een ½ meter. 

Op de wal  €   9,00  per m².  Excl. BTW 

In het water   €   4,50  per m².  Excl. BTW 

Service kosten  € 50,00  per winterberging Excl. BTW 

Bij laswerk en extra elektriciteit gebruik, wordt dit door de havencommissaris extra in rekening gebracht. 

 

Kort hellingen donateurs. 

Eerste dag  € 50,00  incl. btw 

Elke volgende dag  € 20.00  incl. btw 

 

Sleutel toegangshek en het toiletgebouw, en de HAIRT-hILLE vlag 

Leden                eerste sleutel  €   2.50  statiegeld. 

Leden                elke volgende sleutel  €   7.00  statiegeld. 

Donateurs          per sleutel  € 50.00  statiegeld. 

Leden                   €    3.25  per vlag. 

Donateurs            €    6.25  per vlag. 
 

*  Het lidmaatschap is opgebouwd uit. 

Lidmaatschap  €   7.50 

Service kosten   € 50,00 Excl. BTW 

Evenementencommissie               €   2.50 

                          Totaal                € 60,00 Excl. BTW 

 
 


