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TARIEVEN / WERFREGLEMENT WINTERBERGING 2015/2016 PTS26 
 
STALLINGSTARIEVEN ( tot maximaal 3500 kg ) 

- buiten op de wal    p/m² (l.o.a x b.o.a)   €    31.50 
- binnen in de hal                   p/m² (l.o.a x b.o.a)  €    60,48 

l.o.a.= lengte over all 
b.o.a. = breedte over all 
 

De tarieven zijn inclusief : 
- uit en in het water per walkraan tot 3500 kg 
- transport per hydraulische botenwagen 
- huur van scheepsbok tot 3500 kg 
- gebruik van elektriciteit voor acculader 
- onderwaterschip schoonspuiten op de wasplaats 
- incl. milieu toeslag ( verplicht voor alle schepen ) 
- incl. winterklaar maken van motor/toilet & watersystemen aanboord 

 
OVERIGE TARIEVEN 

- transport EUR 50,= per transportbeweging + per kilometer   €      0,65 
- antifouling     p/m² (l.o.a x b.o.a)  €    20,00 
- romp schoon maken en ontkalken  p/m²     €      6,50 
- romp in de wax zetten     p/m²     €      8,50 
- teak reinigen     p/m²    €    85,00  
- waterlijn bijwerken    per strekkende meter  €    18,00 
- servicebeurt dieselmotor tot 52 pk      €  315,00 
- servicebeurt dieselmotor tot 80 pk      €  395,00 
- servicebeurt dieselmotor hoger dan 80 pk     €  495,00 
- Sprayhood/schuinkleed reinigen en nalopen stiksels    €  550,00 
- Sprayhood/statent reinigen en nalopen stiksels     €  750,00 
- Bimini reinigen en nalopen stiksels      €  150,00 
- servicebeurt benzinemotor    op aanvraag  
- keerkoppelingolie + filter vervangen  op aanvraag 
- olie hekdrive verversen    op aanvraag 
- aftanken brandstoftanks    € 50,= + prijs per liter 
 

OPMERKINGEN 
- De vuilwatertank dient geleegd te zijn bij aanvang van de stalling, is dit niet het geval zullen hiervoor extra kosten in rekening worden 

gebracht. ( op basis van nacalculatie ) 
- Bij annulering van een winterstallingreservering voor 30 september zal er 50% van het stallingtarief in rekening worden gebracht,bij 

annulering na 30 september zal het volledige stallingtarief in rekening worden gebracht. 
- Bij latere tewaterlating dan door ons gestelde datum wordt € 12.- per meter scheepslengte per week in rekening gebracht. 
 

WERFREGLEMENT 
De stallingperiode loopt voor het termijn zoals vermeld op het reserveringsformulier. In verband met de planning wordt de datum van uit het water hijsen nader door de werf vastgesteld. 
In het voorjaar te water laten zal geschieden op een door de werf nader vast te stellen datum rond april 2016. 
Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum , zonder enige aftrek, korting of schuldverklaring. De huurder, die de hem toegezonden factuur op de vervaldag niet heeft 
betaald, word geacht in gebreke te zijn. Alle incassokosten zijn voor zijn rekening. De verhuurder is gerechtigd het vaartuig van de in gebreke zijnde huurder onder zich te houden, totdat 
hij deze huursom eventueel met incasso zal hebben voldaan. 
 
Openingstijden van de werf:  maandag t/m vrijdag : 07.30 tot 16.30 uur zaterdag : 9.30 tot 16.30 uur 
 
Onze verzekeringsvoorwaarden laten eigen werkzaamheden niet toe. Gasflessen en of losse benzine tanks dienden uit het schip te worden verwijderd. 

 

Aansprakelijkheid- en milieuvoorschriften 
Aansprakelijkheid voor schade: 
a. De huurder is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook, aan personen of zaken door toedoen of nalatigheid van hemzelf wordt veroorzaakt. 
b. Het jacht dient tenminste W.A. en tegen brand verzekerd te zijn en verblijft voor rekening en risico van huurder op onze werf. De werf is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor 

welke schade dan ook aan personen en het jacht en/of uitrusting, ongeacht de oorzaak. Ook is de werf niet aansprakelijk voor brandschade of vermissing van uitrusting en/of 
onderdelen. 

c. De werf aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schades tijdens het hijsen en het transport van het jacht. De positie van de hijsbanden dient door de opdrachtgever 
aangewezen te worden. 

d. Voor zover onze eigen voorwaarden niet worden tegengesproken, geschieden onze transacties volgens de “HISWA”- voorwaarden.  

http://www.pts26.nl/

