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Seizoenplaats  : 1 april - 1 november 
Jaarplaats  : 1 april - 31 maart 
 

De boxbreedte wordt gemeten van hart tot hart meerpaal, dus werkelijke breedte is minus 0,35 cm. 
 
 

Seizoenprijs 

excl.16 Amp.                   

elektra 

Jaarprijs                        

excl. 16 

Amp.                      

elektra

Water-                 

toeristen-

belasting

Milieu-                

kosten

Borg 

verbruik 

elektra 

éémalig

Borg 

sleutels 

hangslot 

elektrameter 

7,00 X 2,50 € 535,00       725,00      33,90    25,00   100,00 10,00        

8,00 X 3,00 € 740,00       1.000,00   61,10    25,00   100,00 10,00        

8,00 X 3,30 € 815,00       1.110,00   61,10    25,00   100,00 10,00        

8,00 X 3,50 € 865,00       1.175,00   61,10    25,00   100,00 10,00        

8,50 X 2,70 € 710,00       960,00      61,10    25,00   100,00 10,00        

8,50 X 3,10 € 815,00       1.100,00   61,10    25,00   100,00 10,00        

8,50 X 3,20 € 840,00       1.145,00   61,10    25,00   100,00 10,00        

8,50 X 3,25 € 855,00       1.165,00   61,10    25,00   100,00 10,00        

8,50 X 3,30 € 870,00       1.185,00   61,10    25,00   100,00 10,00        

8,50 X 3,40 € 895,00       1.215,00   61,10    25,00   100,00 10,00        

8,50 X 3,50 € 925,00       1.250,00   61,10    25,00   100,00 10,00        

9,00 X 3,60 € 1.005,00    1.365,00   61,10    25,00   100,00 10,00        

10,00 X 3,80 € 1.185,00    1.605,00   61,10    25,00   100,00 10,00        

10,50 X 4,00 € 1.315,00    1.780,00   63,25    25,00   100,00 10,00        

11,00 X 4,20 € 1.445,00    1.980,00   63,25    25,00   100,00 10,00        

11,00 X 4,80 € 1.655,00    2.245,00   63,25    25,00   100,00 10,00        

12,00 X 4,80 € 1.810,00    2.455,00   63,25    25,00   100,00 10,00        

12,50 X 4,80 € 1.885,00    2.560,00   63,25    25,00   100,00 10,00        

Boxmaten                                               

(ligplaats met eigen 

elektrameter)

 
 

Stroom wordt hier het hele jaar door geleverd. Het verbruik wordt achteraf berekend. € 0,28 per kWh. 
 

 
 

▪ Alle prijzen zijn inclusief water, gebruik sanitaire voorzieningen en een parkeerplaats voor 1 auto. 

▪ Maximale diepgang 1,50 meter. 

▪ Indien het schip langer is dan de lengte van de box wordt dit extra in rekening gebracht. 

▪ De tarieven voor de watertoeristenbelasting worden jaarlijks opnieuw door gemeente de Fryske Marren 

vastgesteld en zijn dan ook onder voorbehoud. 

▪ Voor een kortere periode (minimaal 2 maanden) wordt een passende toeslag berekend. 

▪ Een bijbootje is toegestaan, mits gestald op of aan het eigen vaartuig en deze niet buiten de gehuurde 

ligplaats ligt. Hier zijn dan geen kosten aan verbonden. Indien dit niet mogelijk is, bedragen de kosten      

€ 75,00 per seizoen en zal in overleg met de verhuurder een plaats voor het bijbootje worden gezocht. 

▪ Wij hebben geen mogelijkheden voor passanten. 

▪ Wifi-internet per seizoen (ook per uur mogelijk) € 60,70. 

▪ Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. 

 

 

 

 



 

 

 
Technische Watersport Service "de Brekken" Tarieven vanaf 01.01.2022 

 

PRIJSLIJST 
 

 

Winterstalling 

 

Hiervoor rekenen wij een totaal bedrag, dat wil zeggen : uit het water halen, afspuiten onderwaterschip, huur bok, 
huur bergplaats en het weer te water laten. 
 

Winterberging binnen per m²          € 45,50 
Winterberging buiten per m²          € 27,50 
Er wordt minimaal 15m² per schip berekend. 
 

Zeilschepen van 8 meter en langer met staande mast krijgen verplicht,  
i.v.m. de stabiliteit, een aangepaste bok tegen een meerprijs van  € 65,00 
 

Schip ophalen van- of brengen naar de ligplaats       € 50,00 
 

Mast strijken of zetten per keer, met behulp van eigenaar, 30 minuten  € 95,00 
- Na 30 minuten wordt uurtarief berekend       € 65,00 per uur 
 

Mast strijken of zetten per keer zonder hulp van eigenaar + uurtarief  € 95,00 + 
               € 65,00 per uur 

Mastberging anders dan op het schip, in de overdekte stalling   € 95,00 
 
Accuverzorging / opslag, excl. montage en transport  € 17,50 
 

Buitenboordmotor opslag in verwarmde hal       € 50,00 

Af- of aanbouw motoren met afstandsbediening       op nacalculatie 
 
Verplaatsen schip vanuit de stalling naar een werkplek  € 65,00 

 
Opslag gasfles            gratis 

 
 

 

Overige diensten 
 

Slippen  € 10,00 

 

Boot kranen op of van trailer af  € 75,00 

 

Afspuiten onderwaterschip per meter scheepslengte  € 5,00 

 

Boot uit het water op werkplek of boot van werkplek in het water  €  95,00 
 
Werkplek voor schip (incl. water en stroom) per dag  € 25,00 

 

Milieukosten werkplek  € 15,00 

 

 

Het risico van de berging ligt altijd bij de eigenaar! Neem, of monteer alle waardevolle voorwerpen uit uw schip! 
 
Op al onze diensten en leveringen is de laatste versie van de Hiswa voorwaarden van toepassing. Op uw verzoek verstrekken wij u deze 
kosteloos. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw. Note: denk aan het nieuwe havenreglement met name art. 8 en 9.  
 


