
    

Jachthaven De Wiel 

Ligplaatstarieven en bijkomende kosten geldend voor de periode 01-01-2023 t/m 31-12-2023 

Onder de lengte van uw schip verstaan wij de LOA (lengte over alles), inclusief boegspriet, zwemplateau, davits en 
eventuele aangehangen bijboot. 

Prijzen per box* per jaar in Euro exclusief BTW en eventuele bijkomende kosten voor schepen met een LOA van: 

Minder dan 10 meter €  1.625,- 16 tot 18 meter    € 4.835,- 

10 tot 12 meter €  2.125,- 18 tot 20 meter    € 6.355,- 

12 tot 14 meter €  2.780,- 20 tot 22 meter    € 7.150,- 

14 tot 16 meter €  4.095,- Meer dan 22 meter op aanvraag 

  *voor enkele ligplaatsen geldt een afwijkend tarief (G11 t/m G14 en H14), prijzen  
    Hiervoor op aanvraag. 
 

Indien uw bijboot niet in de ligplaats past bent u genoodzaakt een grotere box te aanvaarden (met het daarbij 
behorende tarief) òf een aparte ligplaats voor uw bijboot te nemen. De kosten voor een ligplaats voor uw bijboot 
aan de jollensteiger bedragen € 1.120,- excl. BTW per jaar. 
De verhuurder is te allen tijde bevoegd om u zonder opgaaf van redenen een andere ligplaats aan te wijzen. 
 

In de bovenstaande tarieven zijn begrepen: 

• Normaal gebruik van leidingwater in de periode April t/m Oktober, afhankelijk van de vorstperiode 

• Gratis gebruik van de sanitaire voorzieningen in de Haventoren, inclusief douches 

• Twee elektronische passen voor toegang tot de haven 

• Gratis wifi-aansluiting d.m.v. een bij de havenmeester verkrijgbare toegangscode 

• Huishoudelijk afvalverwerking, GEEN chemisch afval.  Afval dient gescheiden te worden in Glas, Papier en 
Restafval.  

• Milieutoeslag (o.a. oppervlaktewaterverontreiniging) is in het ligplaatstarief verdisconteerd. 

• Wimpel “Jachthaven de Wiel” 
 

Voor semipermanente bewoning geldt een toeslag van € 180,- ex. BTW per jaar per persoon. 
 

Kosten voor een walstroom aansluiting voor gebruik van het elektriciteitsnet per jaar, exclusief BTW: 

Aansluitwaarde* Vastrecht per jaar  Aansluitwaarde* Vastrecht per jaar  

16 Ampère € 125,- 32 Ampère € 275,- 

25 Ampère € 200,- 64 Ampère € 300,- 

3 x 25 Ampère € 250,- 3 x 64 Ampère € 450,- 

*Aansluitwaarde met de restrictie dat de installatie in uw box aan uw aanvraag moet kunnen voldoen,    
anders kunnen wij slechts het op uw ligplaats maximaal beschikbare vermogen aanbieden. 

Het stroomverbruik wordt berekend tegen een variabel tarief excl. BTW per gebruikt KWh. Hiervoor ontvangt u 2 x 
per jaar een voorschotnota en 2 x per jaar een eindafrekening op basis van het werkelijke verbruik. 
 

Kosten voor een niet gereserveerde parkeerplaats op het afgesloten parkeerterrein van Jachthaven De Wiel: 

• Per jaar 190,- excl. BTW 

• Fietsensafe per jaar op aanvraag 

• Extra elektronische pas € 15,- per stuk (borg)  
 
Prijzen passanten: 
€ 2,30- per m1 per dag. Toeristenbelasting € 1,10 p.p.p.n. 
Inclusief; water, stroom, sanitaire voorzieningen, wifi. 
  


