Jachtstalling en reparatiebedrijf “De Brake”
Onderdendamsterweg 51, 9951 TD Winsum
Tel 0595 442424
www.jachtstallingdebrake.nl
bakamphuis@hotmail.com
Postadres Dobvenne 8, 9951 JE Winsum
Mobiel 06 23442069
Kamer van Koophandel 02039.746
Bank NL46ABNA 0812 3667 78

Tarieven all-in voor de winterberging periode 1 november 2019 tot 1 mei 2020 incl. btw:
Stalling buiten
€ 18,00 per m², met een minimum van € 310,00.
Stalling onder dak
€ 26,50 per m², met een minimum van € 420,00.
Indien u na 1 mei uw schip nog enige tijd gestald wenst te houden gelden de tarieven voor hellingen t.b.v.
onderhoud en reparatie (zie onderstaand).
Tarieven all-in voor de zomerberging periode 1 mei tot 1 november 2020 incl. btw:
Deze tarieven gelden alleen wanneer vóór 1 mei 2020 een ingevuld aanmeldingsformulier is ingeleverd.
Stalling buiten
€ 18,00 per m², met een minimum van € 310,00.
Stalling onder dak
€ 26,50 per m², met een minimum van € 420,00.
Voor het stallen geldt lengte en breedte over alles.
Voor boten, die op een eigen trailer worden gestald, geldt de lengte en breedte inclusief trailer.
All-in wil zeggen inclusief uit en in het water hijsen, schoonspuiten, bokken en op de plaats zetten.
Voor jachten met zware aangroei wordt een uurtarief van € 40,00 excl. btw in rekening gebracht.
Tarieven voor hellingen t.b.v. onderhoud en reparatie incl. 21% btw en excl. takelen en
schoonspuiten ( 1 week vrij):
Buiten
Onder dak (tot 9 meter)
Voor de wal

€
€
€

10,00 per dag
21,00 per dag
6,00 per dag

Takelwerk:
Voor schepen tot 10 meter per keer
Voor schepen boven de 10 meter, per meter langer

€ 125,00
€ 20,00

Overige tarieven en bepalingen:
Berging van masten onder dak per meter lengte
Berging van gieken onder dak per meter
Borg voor sleutel van loods waarin uw schip is gestald
Stroom 16A aansluiting per jacht is incl.

€
€
€

6.00
5,00
25,00

Krachtstroomverbruik wordt in rekening gebracht. Prijs per kWh kan worden opgevraagd bij dhr. Kamphuis.
Extra werkzaamheden als takelen van masten, motoren e.d., verplaatsen schip, verplaatsen masten, extra
schoonspuiten en uitvoeren van reparaties worden verricht tegen een uurtarief van € 40,00 excl. btw.
Hiermee zijn alle voorgaande tarieflijsten vervallen.
Voordat de schepen via het water of de weg het stallingterrein verlaten dienen alle nota’s te zijn
voldaan.
Voor stallingvoorwaarden zie achterzijde.

