PRIJSLIJST 2020 - 2021
Kraantarieven in en uit het water
Prijzen zijn inclusief arbeidsloon afspuiten onderwaterschip (tenzij niet ernstig vervuild) + kranen uit / in .
Gewicht
Tot max. 30 Ton
> 30 ton
Gebruik mastenkraan
Stalling/bezetten kraanbaan

Eenheid
per ft.
per keer
per uur

Prijs in €
12,00
op aanvraag
52,00
14,00

Winterstalling per seizoen per m2
Prijzen zijn inclusief arbeidsloon & bok (indien passend op onze bokken).
Gewicht
Tot 30 ton buiten op de wal
Tot 30 ton binnen in verwarmde geïsoleerde hal
> 30 ton

per m²
per m²

22,00
44,00
op aanvraag

l.o.a./m
per szn/m

8,00
7,00

Mastenstalling in verwarmde geïsoleerde hal
Mast in stelling
Overige in stelling
Stalling diversen
Stroomaansluiting
Gasfles in gasberging
Zeilen verpakt in zeil zak
Buitenboordmotor

Voor buiten geldt: max. 100kwh. Vanaf 101Kwh 0,38 /khw
per seizoen, per fles
per seizoen, per zak
per seizoen

42,00
9,00
15,00
26,00

Tijdelijke stalling of kranen
Max. 1 maand
per ft.
Kranen in/uit tot 50 ft (t.b.v. inspectie bijv.) max. 1 dag € 200,- + uurtarief op nacalculatie
Transporten per rit

Stienplaat

Gewicht:
Tot 15 ton
15 - 30 ton
> 30 ton
Schip naar kraan varen (maximaal 1 km)
Transporten per rit

4,00

58,00
145,00
op aanvraag
65,00
Munniksplaat

Gewicht:
Tot 15 ton
15 - 30 ton
> 30 ton

103,00
187,00
op aanvraag

Opmerkingen t.a.v. de stalling
Voor kranen uit / in wordt 50% van kosten gerekend bij een winterstalling
Winterstalling is Inclusief:
- Huur scheepsbok
- Afspuiten van het onderwaterschip
- Gebruik van elektriciteit, lucht & licht t.b.v. lichte werkzaamheden
- Afdekken met folie voor schepen binnen
Winterstalling is Exclusief arbeidsloon met betrekking tot:
- Leggen en zetten van mast
- Af- en optuigen m.b.t. de zeilen.
- De- en montage van buiskappen, rader palen etc. voor stalling i.v.m maximale hoogt van 6 meter.
Het stallingsseizoen loopt van 1 oktober t/m 1 april.
Te water laten van schip in overleg, i.v.m. eerst in hal is laatst uit hal. Schip ophalen max. 2 dagen na gereed.
Men gaat akkoord met het reglement van de werf, welk ter publicatie hangt in de ontvangsthal en opvraagbaar is op kantoor.
Uw reservering ontvangen wij graag schriftelijk d.m.v. een aanmeldingsformulier per post of per email
Het arbeidsloon bedraagt € 65 per uur.
Alle bovengenoemde prijzen zijn in euro's exclusief BTW.
KM Yachtservice handelt volgens de NJI voorwaarden en het reglement van de werf, welke op verzoek kunnen worden toegezonden.
Druk- en typefouten voorbehouden.
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