Prijzen per 01-09-2018 tot 01-09-2019
Zomer en Winterstalling

Euro

Zomerstalling van 15 april - 15 oktober
In het water.
Winterstalling van 15 oktober - 15 april
Binnen in het rek
Binnen op de grond
Buiten op de wal
Te water overdekt
Te water
Mast eraf en erop, vanaf
Milieuheffing
Huur electrameter 10 en 16 Amp
Electra

Prijs per boxmaat
€ 58,50 per m2
€ 63,50 per m2
€ 34,00 per m2
€ 25,00 per m2
€ 12,00 per m2
€ 100,00
€ 32,00 per Stallingsseizoen
€ 25,00 per Stallingsseizoen
€ 0,45 per Kw/u

De waterwinterstalling loopt tot maximaal 1 april, daarna betaalt u de passantenprijs per meter.
De winterstalling heeft een uitloop tot max. 6 mei, daarna betaalt u de dagprijs per m2 tot max. de zomerstalling.

Periodieke stalling op de wal

Euro

Op en af de helling
(incl. afspuiten, bij normaal onderhoud)
Schroef inspectie
Dagprijs op de wal
Dagprijs binnen
Milieuheffing
Extra transport
Huur tijdelijke electrameter 10 en 16 Amp.

€ 6,50 per m2 (Min. € 60,00)
€ 4,25 per m2
€ 0,30 per m2 per dag.
€ 0,50 per m2 per dag.
€ 25,00 per hellingsbeurt.
€ 32,50 per transport
€ 10,00 (€ 0,45 per Kw/u)

Diversen

Euro

Arbeidsloon
Passantenprijs

€ 63,50 per uur
€ 1,30 per meter

Openingstijden

Winkel en loods

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

Winkel-Loods
Winkel-Loods
Winkel-Loods

9.00-17.30 uur
9.00-17.00 uur (van 1 okt tot 1 mrt 16.30 uur)
Hele dag gesloten (Supverhuur in overleg)
Avonden alleen op afspraak

Het hek sluit:

maandag t/m zaterdag

18.00 uur
Bij nood bellen: 071-5613616 / 06-20440559

reparatie en onderhoud van houten, stalen, polyester zeil- en motorboten | jachthaven | bemiddeling | 25 tons botenlift
korte stalling | zomer- en winterstalling | watersportwinkel | supplankenverhuur | supworkouts | suparrangementen
Rietpolderweg 2-6 | 2266 BM Leidschendam (Recreatiegebied Vlietland)
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