
Excl.BTW Incl. BTW

Contributie
( B ) Buitengewone leden ------
( D ) Donateurs € 25,00 vrij van BTW
( E ) Ereleden ------ vrij van BTW
( J ) Jeugdleden € 25,00 vrij van BTW
( L ) Leden € 75,00 vrij van BTW
( P ) Partner lid € 40,00 vrij van BTW
( V ) Leden van verdienste ------ vrij van BTW
( X ) (Ere)leden van verdienste met boot € 75,00 vrij van BTW
( R ) Relaties ------ vrij van BTW
Inschrijfgeld eenmalig € 200,00 vrij van BTW Zodra men lid wordt
Waarborgsom € 200,00 vrij van BTW Bij het voor de eerste maal in gebruik 

nemen van een ligplaats. Deze wordt 
terugbetaald na het definitief verlaten van 
de haven

Ligplaats basistarief leden
Jaarstalling (per boot) € 195,00 € 235,95

 + € 4,00 p.m2. (l.o.a.)  + € 4,85 p.m2. (l.o.a.)

Zomerstalling (6 mnd, per boot) € 135,00 € 163,35

 + € 4,00 p.m2. (l.o.a.)  + € 4,85 p.m2. (l.o.a.)

Zomerstalling niet leden
1 mei t/m 30 september

€ 255,00 € 308,55

 + € 4,00 p.m2. (l.o.a.)  + € 4,85 p.m2. (l.o.a.)

Winterstalling niet leden
15 oktober t/m 14 april

€ 355,00 € 429,55

 + € 4,00 p.m2. (l.o.a.)  + € 4,85 p.m2. (l.o.a.)

Bijboten (zonder overkapping en/of zonder inboardmotor)
Waar dan ook in de haven € 53,50 € 64,74 Per boot max: 5 meter (l.o.a.) 
Administratiekosten
Te laat betaalde contributie € 25,00 € 30,25
Te laat betaald stallingsgeld € 25,00 € 30,25
Koopsleutel € 10,00 € 12,10 Per stuk
Vlietstreek vlaggetje € 10,00 € 12,10 Per stuk
Passanten € 1,03 € 1,25 Per meter per nacht
Kantine
Verhuur kantine (leden) € 50,00 € 60,50 Per avond excl.bediening en consumpties
Verhuur kantine (niet-leden) € 100,00 € 121,00 Per avond excl.bediening en consumpties
Bediening € 10,00 € 12,10 Per persoon per uur

Na  1 oktober vind er geen restitutie plaats van het liggeld voor het winterseizoen danwel jaar seizoen
Na 1 april vind er geen restitutie plaats van het liggeeld voor het zomerseizoen.

TARIEVEN PER 1 Januari 2018 WSV DE VLIETSTREEK
Stallingjaar omvat de periode van 15 oktober t/m 14 oktober van het daaropvolgende jaar.

Indien langer dan 1 maand tot uiterlijk 14 
april. Voor een geringer aantal dan 6 

maanden zal per gehele maand of een deel 
daarvan 1/6 van het basis bedrag worden 

berekend verhoogd met de m2 prijs

Indien langer dan 1 maand tot uiterlijk 30 
september. Voor een geringer aantal dan 5 
maanden zal per gehele maand of een deel 
daarvan 1/5 van het basis bedrag worden 

berekend verhoogd met de m2 prijs


