MARINA MUIDERZAND
IS ONDERDEEL VAN

Wintertarieven 2019
1 november 2019 - 31 maart 2020
PRIJZEN IN EURO’S INCL. 21% BTW

Ligplaatsen
Ligplaatsen Jachthaven
Jachthaven Winter
Boxlengte
8m
9m
9.5 m
10 m
10.5 m
11 m
12 m
13 m
14 m
15 m
16 m
18 m
20 m

Winterligplaats
in het water

279
329
368
412
446
501
555
631
709
788
954
1052
1255

Elektra wordt bemeten en verbruik wordt na de winterperiode ad € 0,38 per kWh
doorbelast.

Voordelen voor vaste gasten

U kunt op alle drie de Thuishavens gebruikmaken van
uitstekende faciliteiten en voorzieningen, maar onze
vaste gasten bieden we graag meer:
	Gratis ligplaats op onze andere Thuishavens
Korting op brandstof
	
Korting op accommodaties
	
Korting bij horeca
	
Beloning voor ambassadeurs

Winterstalling op de wal

Per m2 				

33,35

Inclusief: 2 maal gebruik van botenlift, afspuiten, bokhuur (eigen bokken niet toegestaan),
transport over het terrein			

Mastenberging
De wintertarieven zijn inclusief:


Boxlengte
op basis van lengte over alles + 40 cm		
Parkeerplaats		
Drinkwatervoorzieningen		
Sanitairvoorzieningen		
Afvalverwerking		
Afspuitplaats (zelfservice)		
WIFI netwerk van de haven		
Vuilwater- en bilgewaterpompinstallatie		
Leenfietsen (indien voorradig)		

Per meter lengte			
10,50
Per meter lengte inclusief radar		14,30

Passanten

Passantenligplaats in het water
per lengte meter per dag (all-in tarief)		

1,20

Walplaatsen catamaran/jol/optimist

Winterligplaats per m2		11,90
Op deze tarievenlijst zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Op al onze overeenkomsten/contracten en offertes zijn van toepassing
de HISWA Algemene voorwaarden inzake huur en verhuur lig- en/of
bergplaatsen (voor vaartuigen en aanverwante artikelen), gedeponeerd

Flexibele contracten
 en jaarcontract kan élk moment van het jaar ingaan op de
E
1e van de maand.
Een jaar- en seizoencontract is na het eerste jaar per maand
opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand
Een jaar- en seizoencontract wordt zonder wederopzegging
automatisch verlengd.
Een jaar- en seizoencontract kunt u in maandelijkse
termijnen betalen.
Een Summerdeal (3 maanden) is flexibel af te sluiten en
eindigt automatisch.

ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder
depotnummer 202/1998, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar
neergelegde tekst.
Muiderzand BV is een werkmaatschappij van de Den Daas Groep,
kantoor; Rijksweg Noord 2, 6661 KG Elst, telefoon 0481 365180,
Postbus 68, 6660 AB Elst.
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