
winter binnen 66,95€                  /m² winter binnen 515,00€                /schip

winter buiten 33,95€                  /m² winter buiten 515,00€                /schip

zomer binnen 33,95€                  /m² zomer binnen 257,50€                /schip

zomer buiten 23,95€                  /m² zomer buiten 257,50€                /schip

winter binnen 3,60€                     /m² winter binnen 26,00€                  /schip

winter buiten 1,80€                     /m² winter buiten 26,00€                  /schip

zomer binnen 1,80€                     /m² zomer binnen 13,00€                  /schip

zomer buiten 1,30€                     /m² zomer buiten 13,00€                  /schip

Het HISWA haven- en werf reglement is van toepassing.
belangrijkste aandachtspunten hieruit zijn o.a.:
- Werf en loodsen zijn alleen toegankelijk voor de jachteigenaren van gestalde schepen.
- Openingtijdens ma-vr van 08:00-20:00, za-zo 09:00-20:00.
- Overige bezoekers moeten zich melden bij de bedrijfsleiding.
- Benzinetanks van jachten (ook van buitenboordmotoren) in de loods moeten leeg,  ontlucht of
  verwijderd zijn.
- Gasflessen van jachten in de loods moeten worden verwijderd of laten verwijderen.
- Afvalstoffen moeten gescheiden worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde depots.
- Gebruik van electra alleen bij aanwezigheid, bij afwezigheid schip los koppelen.
- Bij werkzaamheden aan onderwaterschip, ook antifouling, dient er plastic folie onder het schip te liggen
- Roken is overal in de loodsen verboden.
- Het is verboden werkzaamheden uit te voeren die stof, lawaai of andere overlast veroorzaken. 
- Derden die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de eigenaar dienen een serviceovereenkomst
  met Mariteam Shipyard te sluiten.
- Gestalde schepen dienen all-risk of WA-casco te zijn verzekerd door de eigenaar; Mariteam Shipyard 
  zorgt niet voor een verzekering van de vaartuigen die zijn gestald.
- De werf is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, aan personen en goederen
  toegebracht,of door verlies of diefstal van enig goed, tenzij één en ander gevolg is van een aan de werf 
  en/of de zijnen toerekenbare tekortkoming.

- periode winterstalling is vanaf de tweede week oktober tot de tweede week van april

- tarief is excl. het verwijderen van zware aangroei, dit wordt indien nodig apart belast obv het uurtarief.
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stallen per seizoen

normaal scheepsjuk < 18 mtr toeslag zwaar scheepsjuk > 18 mtr

- tarief per vierkante meter per seizoen, calculatie vierkante meters; lengte over alles * breedte over alles
- tarieven zijn inclusief het uit en in het water takelen, schoonspuiten van het onderwaterschip, plaatsen op  het 
  scheepsjuk en intern transport van en naar stallingsplaats (niet van toepassing op het zomertarief), exclusief milieuheffing
- periode zomerstalling is vanaf de tweede week april tot de tweede week van oktober

werfregelement

stallen per week

normaal scheepsjuk < 18 mtr toeslag zwaar scheepsjuk > 18 mtr

- tarief per vierkante meter per week, calculatie vierkante meters; lengte over alles * breedte over alles
- tarieven zijn exclusief het uit en in het water takelen, afspuiten, intern transport en milieuheffing



scheepslengte: scheepstonnage:

                    tot 7,99 mtr 300,00€                vanaf 30 tot 39 Ton 1.370,00€             

vanaf 8,00 tot 8,99 mtr 350,00€                vanaf 40 tot 49 Ton 1.590,00€             

vanaf 9,00 tot 9,99 mtr 400,00€                vanaf 50 tot 59 Ton 1.790,00€             

vanaf 10,00 tot 10,99 mtr 450,00€                vanaf 60 tot 69 Ton 1.870,00€             

vanaf 11,00 tot 11,99 mtr 510,00€                vanaf 70 tot 80 Ton 1.930,00€             

vanaf 12,00 tot 12,99 mtr 565,00€                

vanaf 13,00 tot 13,99 mtr 630,00€                

vanaf 14,00 tot 14,99 mtr 695,00€                

vanaf 15,00 tot 15,99 mtr 760,00€                

vanaf 16,00 tot 16,99 mtr 830,00€                

vanaf 17,00 tot 17,99 mtr 900,00€                

scheepslengte:

                    tot 7,99 mtr 41,50€                  vanaf 13,00 tot 13,99 mtr 92,50€                  

vanaf 8,00 tot 8,99 mtr 41,50€                  vanaf 14,00 tot 14,99 mtr 103,00€                

vanaf 9,00 tot 9,99 mtr 51,50€                  vanaf 15,00 tot 15,99 mtr 113,00€                

vanaf 10,00 tot 10,99 mtr 61,50€                  vanaf 16,00 tot 16,99 mtr 123,50€                

vanaf 11,00 tot 11,99 mtr 72,00€                  vanaf 17,00 tot 17,99 mtr 134,00€                

vanaf 12,00 tot 12,99 mtr 82,50€                  vanaf 18,00 tot 18,99 mtr 144,00€                

schoonspuiten

- tarief per meter scheepslengte over alles, exclusief milieuheffing

- tarief voor schepen groter dan 19 meter : € 11,50 per meter scheepslengte over alles, exclusief milieuheffing

- tarief is excl. het verwijderen van zware aangroei, dit wordt indien nodig apart belast obv het uurtarief.

- tarieven zijn inclusief uit en in het water, schoonspuiten van het onderwaterschip en plaatsen op het 

  scheepsjuk en twee weken buitenstalling. (excl eventuele aanpassingen aan het standaard juk), exclusief milieuheffing

- voor een enkele reis uit en in het water tbv inspectie onderwaterschip geldt een korting op het tarief van 50% (max 2uur, excl afspuiten).

- tarieven zijn gebaseerd op standaard jukken, aanpassen van jukken wordt apart belast.

- tarief is excl. het verwijderen van zware aangroei, dit wordt indien nodig apart belast obv het uurtarief.

ingangsdatum 01-01-2022

kranen

tot maximaal 30 ton of 18 mtr: vanaf 30 ton of 18 mtr:
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scheepslengte:

                    tot 7,99 mtr 350,00€                vanaf 13,00 tot 13,99 mtr 860,00€                

vanaf 8,00 tot 8,99 mtr 425,00€                vanaf 14,00 tot 14,99 mtr 970,00€                

vanaf 9,00 tot 9,99 mtr 500,00€                vanaf 15,00 tot 15,99 mtr 1.075,00€             

vanaf 10,00 tot 10,99 mtr 580,00€                vanaf 16,00 tot 16,99 mtr 1.195,00€             

vanaf 11,00 tot 11,99 mtr 675,00€                vanaf 17,00 tot 17,99 mtr 1.320,00€             

vanaf 12,00 tot 12,99 mtr 765,00€                vanaf 18,00 tot 18,99 mtr 1.445,00€             

arbeidsloon basis 85,95€                                per uur

arbeidsloon laag 65,95€                                per uur

arbeidsloon schoonmaken 39,95€                                per uur

intern transport (botenkar) 147,50€                              per uur

stalling bijboot onder schip (max 4 mtr.) 82,50€                                per boot

mastenberging in loods (per seizoen) 17,00€                                per mtr mast

gebruik mastenkraan 51,95€                                per handeling

gebruik hoogwerker 75,00€                                per handeling

Huur opslag krat 1m³ 195,50€                              per krat

milieu heffing afvalstoffen (bij werkzaamheden en stalling) 2,50% excl materiaal

Hiswa gaskeuring 104,50€                              per keer

extra toestel Hiswa gaskeuring 34,50€                                per stuk

kilometer vergoeding 0,35€                                   per kilometer

huur zelfwerkloods (excl. gas en electra) 325,00€                              per week

huur zelfwerkloods (excl. gas en electra) 65,00€                                per dag

kosten electra (zelfwerkloods) 0,30€                                   per KW

kosten gas (zelfwerkloods) 2,00€                                   per M3

huur schuurmachine (Festo) 60,00€                                per week

huur stofzuiger voor schuurmachine (Festo) 60,00€                                per week

huur steiger 60,00€                                per week 

huur los juk (klein) 52,50€                                per maand

huur los juk (middel) 72,50€                                per maand

huur los juk (groot) 95,00€                                per maand

gebruik ultrasoon reiniger 50,00€                                per keer

- tarief is excl. het eventuele voorbewerken, indien nodig apart belast obv het uurtarief.

losse tarieven

ingangsdatum 01-01-2022

anti fouling

- tarief, per meter scheepslengte over alles, is inclusief arbeid en materiaal en milieuheffing

- tarief is gebaseerd op de in NL toegelaten AF verven (in bulk), andere AF verven op aanvraag.

- tarief voor schepen groter dan 19 meter : € 77,00 per meter scheepslengte over alles.
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