
 
 

 

 
Tarieven winterberging  

 
Bijlage 1 
 
STALLINGSTARIEVEN 2021 (t/m 30 september 2021) 
 
Binnenstalling 
 
Geïsoleerde loods per m² periode 1 oktober - 1 april (l.o.a. x b.o.a.): 
 

 Minimumtarief stalling       € 517,00 

 Voor schepen tot een lengte van 13 meter     €   43,00 p/m² 

 Voor schepen met een lengte tussen 13 en 15meter   €   44,00 p/m² 

 Voor schepen met een lengte tussen 15 en 17 meter    €   48,00 p/m² 

 Voor schepen met een lengte tussen 17 en 19 meter   €   50,00 p/m² 

 Voor schepen langer dan 19 meter      €   52,50 p/m²  
 

Buitenstalling 
 
Buiten op de wal per m² periode 1 oktober - 1 april (l.o.a. x b.o.a.): 
 

 Voor schepen tot een lengte van 13 meter     €   16,00 p/m² 

 Voor schepen met een lengte tussen 13 en 15 meter   €   19,00 p/m² 

 Voor schepen met een lengte tussen 15 en 17 meter         €   21,75 p/m² 

 Voor schepen met een lengte tussen 17 en 19 meter   €   25,00 p/m² 

 Voor schepen langer dan 19 meter      €   29,00 p/m² 
 
HIJSTARIEVEN 
 

 Boten tot 2,5 ton        €   50,00 p/lichting 

 Boten van leden WSV Heusden tot 2,5 ton     tarief volgens afspraak 

 Boten tussen 2,5 ton en 20 ton (2xhijsen)        €     6,65 p/m² 

 Boten tussen 20 ton en 30 ton (2x hijsen)        €     6,75 p/m² 

 Boten tussen 30 ton en 40 ton (2x hijsen)        €     7,10 p/m² 

 Boten tussen 40 ton en 50 ton (2x hijsen)          €     7,50 p/m² 

 Boten tussen 50 ton en 65 ton (2x hijsen)        €     8,20 p/m² 
 
SPECIALE ZOMERTARIEVEN (knippen en scheren) 
 

 Uit en in water, afspuiten, 1 week in wal         €    11,00 p/m² 

 Week extra in loods, per week      €      2,50 p/m² 

 Week extra buiten, per week      €      1,20 p/m² 

 Opbok tarief        zie tarieven opbokken  

 Minimum tarief buiten stalling per week     €    50,00 p/week. 

 Stroom “eenmalig”        €    10,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tarieven winterberging 

 
 
 
OVERIGE TARIEVEN 
 
Onderwaterschip schoonspuiten op de wasplaats door de werf: 
 

 Voor schepen met een lengte tot 8 meter     €   45,00 

 Voor schepen met een lengte tussen 8 en 12 meter    €   65,00 

 Voor schepen met een lengte tussen 12 en 14 meter   €   85,00 

 Voor schepen groter dan 14 meter.        €     6,00 p/meter 

 Opruimen bij extreme (mossel) aangroei.     €   78,00 p/uur  
   

Opbokken: 
 

 Voor schepen tot 10 ton en trailer boten tot 3,5 ton.    €   75,00 

 Voor schepen tussen 10 en met 20 ton     € 105,00 

 Voor schepen tussen 20 ton en 30 ton     € 190,00 

 Voor schepen tussen 30 ton en 40 ton     € 210,00 

 Voor schepen tussen 40 ton en 50 ton     € 315,00 

 Voor schepen tussen 50 ton en 65 ton     € 410,00 
 

 Boot afdekken met plasticfolie, per meter schip    €   15,00 p/meter 

 Gebruik elektriciteit, huur meter inclusief 50 KWh      €   50,00 

 Extra stroom verbruik              €     0,39 p/KWh 

 Stallen bijboot        € 181,50 

 Afvalstoffen - heffing / milieu toeslag     €     1,47 p/m² 

 Omvaren De Wiel-werf (2 pers)      €   78,00 p/vaart 
 
Transport: 
 

 Boot verplaatsen / gebruik botenwagen op eigen verzoek tot 20 ton  €   78,50 

 Boot verplaatsen / gebruik botenwagen op eigen verzoek tot 20 - 65 ton op regie basis 

 Transport RBT 40 + MC Cormick      € 181,50 p/uur 
 

 
 
 
OPMERKINGEN 
 

 Verstagingen, spanners, zalingen en andere losse onderdelen door de eigenaar zelf te monteren en te 
beheren. 

 Bij opzetten van de mast, verstagingen, spanners, zalingen en andere losse onderdelen door de eigenaar 
zelf aan te brengen. 

 Bij meer dan gemiddelde vervuiling (mossel aangroei) van het onderwaterschip, wordt voor het afspuiten 
en voor het schoonmaken van de afspuitplaats een meerprijs berekend, op basis van nacalculatie. 

 
Alle bovenstaande prijzen zijn inclusief 21 % BTW . 

 


