
  
[Voor	stallingsregelement	Z.O.Z.] 

 
  

 
 

Ambachtsweg 59, 1271 AL  HUIZEN,  
Tel: +(31) 614724883, info@watersportcentrumhuizen.nl 

 
Stalling/Helling/Inspectie 2021/2022 

(in blokletters invullen a.u.b.) 
Naam schip:  
Loa x Boa:  
Gewicht:  
Scheepstype:                                  Motorboot / Zeilboot / Sloep / Platbodem / Kimkiel: 
 
Naam eigenaar:  
Adres:  
Postcode / Woonplaats  
Telefoon: Mobiel: 06- e-mail: 

Tarieven Inspectie (uit & in, schip blijft in de takels hangen) Akkoord 
€ 70,- Loa tot 8 meter          (evt. afspuiten: € 8,50 p.m.)  
€ 95,- Loa 8  >  10 meter     (evt. afspuiten: € 8,50 p.m.)  
€ 115,- Loa 10  >  12 meter   (evt. afspuiten: € 8,50 p.m.)  
€ 130,- Loa 12  >  15 meter   (evt. afspuiten: € 8,50 p.m.)  
   

Tarieven Hellingen op bok / trailer (uit & in) Akkoord 
€ 8,50              Kraanhandeling per keer, per meter   
€ 8,50              Afspuiten per meter  
€ 75,-              Bij extra vervuilde onderwaterschepen arbeid per uur  
€ 1,50      ** Stalling buiten per dag, per meter  
€ 3,-         ** Stalling binnen per dag, per meter  
€ 45,-          Gebruik creadelwagen per handeling  
€ 75,-              Opbokken van het schip, opbouwen bok/afstellen op schip, afbreken bok  

Tarieven Winterstalling Akkoord 
€ 13,75        * Water per m2  
€ 32,50     *** Buiten per m2 (minimaal 10m2)  
€ 65,00     *** Binnen per m2 (minimaal 10m2)  
€ 99,- Mastservice 30 min per keer  
€ 14,25   **** Mastenstalling binnen per meter  
€ 60,50      Accustalling per stuk, incl. 1x per maand opladen  
€ 60,50      Buitenboordmotorstalling, excl. eraf & erop zetten   
 
*     Incl. water & elektriciteit.   ***    Incl. water, elektriciteit, hellingen, afspuiten en huur van de bok. 
**   Incl. water, elektriciteit en huur van de bok.  ****  Indien de mast niet op het schip gelegd wordt. 
 
De tarieven zijn inclusief 21% BTW en exclusief milieuheffing van € 46,50 
 
Handtekening:       Datum: 
 
 
 
 
 
Watersport Centrum Huizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade’s tijdens het hijsen en het transport van een jacht. De positie 
van de hijsbanden tijdens het hijsen dient door de booteigenaar aangewezen te worden. 
 
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de booteigenaar een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Watersport Centrum 
Huizen gedateerd op:      /          /2021            ontvangen/ gelezen te hebben. 


