Kempers Watersport b.v.
Herenweg 100
1431 GX Aalsmeer (bij Leimuiden)
+31 (0)172-50 30 00
info@kemperswatersport.nl
www.kemperswatersport.nl

Prijslijst 2018
Type ligplaats

IBAN
BIC
K.v.K.
BTW-nr.

NL66ABNA0565093339
ABNANL2A
Haarlem 34081400
NL801560093B01

(Prijzen in euro’s inclusief b.t.w.)
Zomer, Type ligplaats
1 apr-1 okt

6
6 Luxe
7 Luxe
7,30
7.50 Luxe
8
8 Luxe
8.50 Luxe
9 Luxe
10
11
11 Luxe
12
12 Luxe

535,00
650,00
755,00
660,00
815,00
745,00
885,00
970,00
1.105,00
995,00
1.135,00
1.385,00
1.210,00
1.545,00

Zomer,
1 apr-1 okt

13 Luxe
1.820,00
14 Luxe
2.120,00
15 Luxe
2.330,00
Grotere maten, Kop- & Privésteigers, op aanvraag
Jollensteiger
390,00
Catamaran op jollensteiger
525,00
Waterloods, 1 april-1 april, schip < 13 mtr
5.200,00
Waterloods, 1 april-1 april, schip 13-15 mtr
5.800,00
Waterloods, 1 april-1 april, schip > 15 mtr
6.500,00
Droge zomerstalling, trailerbare boten p/m2
55,00
Stalling boottrailer p/seizoen
250,00
Passantentarief, p/mtr, p/nacht
1,50
Passantentarief, langer dan 3 dagen
20% korting
Passantentarief, langer dan een maand
30% korting

Watertoeristenbelasting per scheepslengte
Berekend aan niet-ingezetenen van gemeente Aalsmeer

4 tot 8 mtr

n.n.b.

8 tot 12 mtr

n.n.b.

> 12 meter

n.n.b.

Gebruik van de botenlift en kleine kraan, afspuiten onderwaterschip, mast strijken of zetten alléén á contant/pin.

Botenlift, maximaal 40 ton
(tarieven > 15 mtr. of > 20 ton op aanvraag)
Uit of in het water (bij opbokken tarief x 2)
Extra kosten staande mast
Bij gebruik lift> 30 min, meerkosten
Stalling wal p. mtr. (1 wk inbegrepen bij opbokken)

Schepen <7,5
mtr. l.o.a.

60,00
75,00

Schepen <10
mtr. l.o.a.

110,00
75,00

Kleine kraan, max. 2 ton en/of 7,5 mtr lang
Uit of in het water (opbokken alleen via botenlift met bijpassend tarief)
Bij gebruik kraan > 20 min, meerkosten
Aanvullende kraanwerkzaamheden
Afspuiten onderwaterschip
Gebruik mastenkraan, strijken of zetten per keer

Schepen <7,5
mtr. l.o.a.

Schepen < 13
mtr. l.o.a.

Schepen <15
mtr. l.o.a.

< 6 meter

> 6 meter

Schepen < 13
mtr. l.o.a.

Schepen <15
mtr. l.o.a.

165,00
205,00
75,00 Op aanvraag
€ 26,00 per 15 minuten
Zie passantentarief
40,00
50,00
€ 15,50 per 15 minuten

Schepen <10
mtr. l.o.a.

31,00
62,00
93,00
124,00
€ 36,00, plus arbeidsloon á € 38,75 per half uur

Arbeidsloon
Schoonmaken, poetsen, antifoulen, per half uur
Specialistische werkzaamheden, per half uur
Diversen
Borg Jachthavenbetaalkaart
Stroom per seizoen (oudere steigers), bij hoger vebruik volgt aanvulling per kwh
Electra per kwh / water per ca 100 ltr
Milieu-, en servicetoeslag per meter boxlengte
Afgewerkte olie, oliehoudend bilgewater per ltr
Gebruik van de wasautomaat, incl. waspoeder
Gebruik van de droger
Administratiekosten bij fakturen kleiner dan € 50,00
Ruime parkeergelegenheid
Gebruik Wifi netwerk

29,00
38,75
Privé
aansluiting

45,00

Gezamenlijke
aansluiting

Op alle door ons gesloten huurovereenkomsten zijn van toepassing de Hiswa Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur lig- en/of
bergplaatsen (voor vaartuigen en aanverwante artikelen), op al onze reparatie/onderhouds overeenkomsten zijn van toepassing de
Hiswa Algemene Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en op al onze jachtmakelaardij overeenkomsten zijn van toepassing de Hiswa Algemene Voorwaarden Bemiddeling Vaartuigen, zoals deze luiden volgens de laatstelijk ter griffie van de Rechtbank te
Amsterdam gedeponeerde tekst, welke voorwaarden u ter hand zijn gesteld.

20,00
60,00
0,50
5,00
0,50
4,00
2,00
5,00
Gratis
Gratis

v.4

Kempers Watersport b.v.
Herenweg 100
1431 GX Aalsmeer (bij Leimuiden)
+31 (0)172-50 30 00
info@kemperswatersport.nl
www.kemperswatersport.nl

Prijslijst Winter 2018/2019

IBAN
BIC
K.v.K.
BTW-nr.

NL66ABNA0565093339
ABNANL2A
Haarlem 34081400
NL801560093B01

(Prijzen in euro’s inclusief b.t.w.)

De winterperiode loopt van 1 oktober tot 1 april.
Winterliggeld
Jollensteiger
Catamaran op jollensteiger
In het water met een scheepslengte tot 10 mtr
In het water met een scheepslengte van 10 tot 12 mtr
In het water met een scheepslengte van 12 tot 15 mtr
In het water met een scheepslengte van 15 tot 20 mtr
In het water met een scheepslengte langer dan 20 mtr
Bij verblijf aan boord tijdens de winter geldt een toeslag van 100%

115,00
165,00
185,00
215,00
315,00
415,00
Op aanvraag

Winterstalling
In waterloods, per m2*
In droge loods, per m2*
Buiten op de wal, per m2*
Extra kosten voor staande mast
Bijboten in droge loods, per stuk (minimum tarief)
*Voor de berekening van de oppervlakte geldt: grootste lengte x grootste breedte.
Inclusief alle handelingen:

-

49,25
55,00
27,50
75,00
177,50

2 x gebruik botenlift / hydraulische botenwagen
schoonspuiten
bokhuur
transport over het terrein

Diversen
Stroom per seizoen, mits beschikbaar, bij hoger verbruik volgt aanvulling per kwh
Electra per kwh
Akkustalling (maximaal 110 Ah of 20 kg) per stuk
Stalling buitenboordmotor (<15pk) of staartstuk,
excl arbeidsloon afnemen en plaatsen á € 38,75 per half uur
Gebruik mastenkraan, strijken of plaatsen, exclusief arbeidsloon á € 38,75 per half uur

60,00
0,50
26,00
44,00
36,00

Algemene informatie
Lassen of slijpen aan schepen is zowel in de loodsen als op de wal ten strengste verboden. Het uitvoeren van
werkzaamheden mag alleen met toestemming van de havenmeester, mits er een afdekzeil op de grond geplaatst
wordt, een afzuiginstallatie gebruikt wordt, de omliggende schepen hier geen last van ondervinden, en er geen
afval/schuursel in de grond komt of verwaait. Het laten uitvoeren van werkzaamheden door derden is niet
toegestaan. Meer informatie te verkrijgen op kantoor.
Verwacht wordt dat uw schip medio maart klaar is om te water/uit de loods te gaan. Verzetten van uw schip bij te
laat klaar kost –mits mogelijk- € 50,00 per keer.
Elk schip dient door de eigenaar deugdelijk verzekerd te zijn. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor
welke schade dan ook.
Het is in uw en ons belang dat uw schip tijdig tegen de vorst beveiligd wordt. Wij kunnen u hierbij als Mercruiser,
Mercury en Volvo-Penta dealer, van dienst zijn, ook bij alle andere merken.

Op alle door ons gesloten huurovereenkomsten zijn van toepassing de Hiswa Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur lig- en/of
bergplaatsen (voor vaartuigen en aanverwante artikelen), op al onze reparatie/onderhouds overeenkomsten zijn van toepassing de
Hiswa Algemene Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en op al onze jachtmakelaardij overeenkomsten zijn van toepassing de Hiswa Algemene Voorwaarden Bemiddeling Vaartuigen, zoals deze luiden volgens de laatstelijk ter griffie van de Rechtbank te
Amsterdam gedeponeerde tekst, welke voorwaarden u ter hand zijn gesteld.

