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JAARLIJKSE CONTRIBUTIE LIDMAATSCHAP
Jeugd leden tot 18 jaar
Aspirant leden (WACHTLIJST)
Leden
Donateur
Ere lid
LIGGELD
Schepen < 20m
Schepen > 20m
Bijboot, naast boot max 4m op trailer
Trailer
Jeugd leden tot 18 jaar
OVERIGE
Entreegeld bij toekenning van een lig, wal- of hellingplaats
Verplichte bijdrage na niet gemaakte werkbeurt
Electra per Kwh, wal/water
Borg heksleutel
Eenmalige jubileumkorting bij 25 jaar lidmaatschap
Verenigingsvlag bij toekenning ligplaats
HELLINGEN LEDEN
Hellingen In & Uit
Hellingen In OF Uit
Meerwerk schoonspuiten grove aangroei
Gebruik van schragen maximaal 12 maanden
Kort hellingen onder kraan binnen 24 uur uit & in
HELLINGEN GASTEN
Hellingen & schoonspuiten, stalling 2 maanden
Iedere extra maand op de wal
Meerwerk schoonspuiten grove aangroei
Verplaatsen locatie op de wal op eigen verzoek
Kort hellingen onder kraan binnen 24 uur uit & in
Starttarief gebruik elektra op de kant
Gebruik elektra > 40 Kwh
PASSANTEN
Liggeld per nacht per meter
Gebruik wasmachine & droger per keer?
Electra per Kwh, wal/water

PRIJS (btw niet van toepassing)
€ 37,50 per jaar
€ 75,00 per jaar
€ 75,00 per jaar
€ 20,00 per jaar min. bijdrage
Vrijgesteld
PRIJS
€ 304,92 minimumtarief
€ 15,25 per m2
€ 30,25
€ 60,50
50% korting
PRIJS
€ 475,00 (geen btw)
€ 100,00 per werkbeurt (geen btw)
€ 0,25
€ 25,00 (geen BTW)
€ 150,00 (geen btw)
€ 0,00
PRIJS
€ 84,70
€ 42,35
€ 60,50
0 DM3D5
0 MD314
PRIJS
€ 332,75 minimumtarief
€ 90,75
€ 60,50
€ 60,50
€ 181,50
€ 12,10
€ 0,25 per Kwh
PRIJS
€ 1,21
€ 2,50?
€ 0,25 excl. 21% btw

Toelichting:
• Alle genoemde bedragen (€) zijn incl. 21% btw, tenzij anders vermeld.
• Btw is niet van toepassing op: contributie, entreevergoeding, werkuren, jubileumkorting
• Een verenigings- en contributiejaar of seizoen loopt van 1 januari t/m 31 december.
• Een winterbergingsperiode voor aspirant leden loopt van 1 oktober t/m 1 april.
• Bij het aangaan of beëindigen van een lidmaatschap wordt er per kwartaal afgerekend

