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Alle tarieven incl. BTW
Professionals in allround jachtservice

Winterstalling van 01-10 tot 01-05
incl. 2x kranen, afspuiten (max.15 min), opbokken (max. 15 min) transporten, milieutoeslag en BTW min. 20m2
voor elke uit en tewaterlating geld een toeslag van €37,50 per keer ,-voor het niet aanwezig zijn(zie notitie onder)
let op

Buitenplaats
Binnenplaats on-geïsoleerde loods (loods 3)
Binnenplaats geïsoleerde loods (loods 1)
Binnenplaats verwarmde loods vorstvrij (loods 2)
Stalling van Sloep, Speed- of bijboot in loods op eigen trailer
Stalling van trailer is bij afname winterstalling in de zomer gratis.

€
€
€
€
€

23,- /m²
46,- /m²
56,- /m²
59,- /m²
25,- /m²

let op !!! als uw boot binnen staat moet het gas van boord en de accu’s afgesloten als u dit zelf niet heeft gedaan zullen wij dit uitvoeren
en in rekening brengen.

Zomerstalling van 01-05 tot 01-10
incl .2x kranen, afspuiten (max 15 min.) opbokken (max 15 min.) transporten, milieutoeslag en BTW min. 20m2
voor elke uit en tewaterlating geld een toeslag van €37,50 per keer voor het niet aanwezig zijn(zie notitie onder)

Buitenplaats
Binnenplaats on-geïsoleerde loods (loods 3)

€ 12,- /m²
€ 20,- /m²

Stalling-overig:
Verwarmde Werkplaats per week

€

Masten, radarpalen/beugels ed (zeil en motorboten)
Mastenberging in de loods, zalingen moeten worden gedemonteerd
Gebruik mastenkraan per keer
Radar , diamant of andere uitstekende delen extra
Mast leggen of zetten, kraantarief incl bediening (min. tarief 1 uur)
Handeling aan mast of tuigwerk (arbeid , min. tarief 1 uur)
Mastinspectie + rapportage

€ 8,50 /ml (per meter mastlengte)
€ 35,€ 3,50 p/ml
€ 89,50 /keer
€ 75,50 p/u
Op aanvraag

8,90 /m²

Hellingbeurten 01-05 tot 01-09
incl 2x kranen, afspuiten (max 15 min.) opbokken (max 15 min )transporten, milieutoeslag en BTW
voor elke uit en tewaterlating geld een toeslag van €37,50 per keer voor het niet aanwezig zijn(zie notitie onder)

Hellingbeurt-buiten (tot en met 10 ton) 3 weken op de kant
Hellingbeurt-buiten (van 10 tot 35 ton) 3 weken op de kant
Hellingbeurt-buiten (van 35 tot 70 ton)
Hellingbeurt-binnen 3 weken binnen (t/m 35 ton)
1x lossen en te water tot 35 ton (daarboven op aanvraag)
1x uit water, afspuiten, op trailer of wagen incl. 15 min. arbeid
Inspectie: uit water, max.2 uur in de kraan en weer te water
Uw boot van de avond tot de morgen in de banden en dan te water

€
€
€
€
€
€
€
€

19,- p/ml (min. tarief € 190,-)
29,- p/ml
49,- p/ml
49,- p/ml
150,150,125,- per boot, zonder afspuiten
50,- extra

Overige diensten
prijzen incl. BTW

uur tarief ( minimaal per 1 uur daarna per half uur)
Doe het zelf / advies (min. tarief half uur)
In of uit het dok varen, klant is er zelf niet bij
Boot verplaatsen (gebruik botenwagen) op verzoek
Gebruik JCB (Verreiker / Heftruck) incl. bediening (min. tarief 1 uur)
Algemene werkzaamheden / reparaties / onderhoud
Schade-advies / rapportering
Schip halen / brengen op locatie in Nederland
Verhuur van gereedschappen en klimmaterieel
Walstroom
Opslag gas flessen
Gaskeuring
Storingsdienst na 18.00 uur +25% weekend +50%

€ 75,50
€ 75,50
€ 37,50,- / per handling
€ 35,- /keer excl. Arbeid
€ 89,50 /uur
€ 75,50 /uur
€ 89,95 /uur
op aanvraag
zie verhuur lijst
zie verhuur lijst
zie verhuurlijst
€ 149,50 incl. BTW

Notitie ; toeslag voor het niet aanwezig zijn (€ 37,50 per keer);
i.v.m. het aangeven van hijsplekken en bijzonderheden tijdens het opbokken , de controle op lekkages, aanbrengen van stootwillen ed.
en het meteen weg varen/dan wel later afmeren, is het van belang dat u bij het aanbieden en ophalen van uw schip bent. Indien u niet
aanwezig bent en Schaap ShipCare deze handelingen voor u verricht zijn hier € 75,- kosten aan verbonden. Op geen enkele wijze is
Schaap ShipCare of haar medewerkers verantwoordelijk voor welke schade dan ook , welke gedurende deze handeling zouden zijn
ontstaan dan wel het liggen voor onze kade.
Tevens verzoeken wij uw schip binnen 3 dagen op te halen en ook niet eerder te brengen dan 3 dagen af te meren voor het hijsen. Buiten
deze dagen behoud Schaap ShipCare zich het recht voor liggeld te berekenen ( € 1,50 per meter lengte per dag)
Op al onze diensten en overeenkomsten zijn de meest recente HISWA voorwaarden van toepassing

