
JACHTHAVEN DE OUDE WERF B.V. TARIEVEN 2023 
 
Zomerstalling 
Ligplaats  4 x 2  €   299,-  7 x 3  €    785,- 

5 x 2  €   374,-  7 x 3,5  €    916,- 
5 x 2,5  €   467,-  8 x 3  €    897,- 
5,5 x 2,25  €   463,-  8 x 3,5  € 1.046,- 
6 x 2,5  €   561,-  9 x 3,5  € 1.177,- 
6 x 2,75  €   617,-  10 x 4  € 1.495,- 
7 x 2  €   523,-  12,5 x 4  € 1.867,- 
7 x 2,5  €   654,-   

                      
Walstroom, incl. verbruik  €     85,- 
Stalling bijbootjes, trailers, enz. €     75,-   
 
Voor een bijbootje gestald op de boot of binnen de box wordt niets berekend. Stalling van boten in zomerstalling op de wal wordt berekend 
naar afmetingen zomerligplaats 
 
Waterverblijfsbelasting Gemeente Aalsmeer 2023 
Tot 4 meter lengte     €       0,00 
Vanaf 4 tot 8 meter lengte    €     48,20 
Vanaf 8 tot 12 meter lengte    €     60,59 
Langer dan 12 meter    €     75,58 
Waterverblijfsbelasting per etmaal per persoon  €       1,53 
 
Winterstalling 2023-2024 
Overdekt in de loods    €     50,75  per m2, grootste lengte x grootste breedte 
Niet overdekt op de wal    €     27,00  idem 
In het water     €     15,75  idem 
Stalling bijbootjes, kano’s, enz.    €     75,00   
Walstroom, incl. verbruik    €     85,00 
 
Aantal m2 wordt naar boven afgerond op halve m2. Wij brengen minimaal 10m2 in rekening, ook als het werkelijk aantal lager is. 
Overstekende masten en aangehangen buitenboordmotoren worden meegerekend: minimaal 0,5 meter lengte x grootste breedte schip. 
Indien niet van tevoren juist opgegeven, volgt een herberekening met aanvullende factuur. 
Schadegevoelige objecten zoals windmeters, vaantjes en antennes dienen voor het hellingen/hijsen te worden verwijderd. Schade, hieraan 
toegebracht tijdens de werkzaamheden en/of de opslag, wordt niet vergoed. 
Inbegrepen is het hellingen/hijsen, afspuiten onderwaterschip, transport, opstoppen en gebruik elektriciteit t.b.v. normaal onderhoudswerk. 
De botenloods is in de winterperiode afgesloten vanaf medio november tot medio maart, toegang mogelijk na tijdige afspraak. 
 
Diversen 
Gebruik kraan t.b.v. hijswerkzaamheden  Eerste half uur of deel daarvan:  € 30,- 
(uitgezonderd winterstalling klanten in   Vervolgens per 15 minuten:   € 15,-  
voor- en najaar) 
 
Zomeronderhoud inc. hellingen en 2 weken loods) Per meter lengte:    € 40,- 
(per extra week € 60,-) 
 
Tenslotte 
Onderhoud door derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de havenmeester. Indien toestemming is verleend voor 
het uitvoeren van werkzaamheden aan uw schip door derden stelt u de havenmeester vooraf in kennis van het tijdstip waarop alsmede van 
het bedrijf dat, c.q. de personen door wie, de werkzaamheden worden uitgevoerd. Alvorens met de werkzaamheden te beginnen melden de 
uitvoerenden zich bij de havenmeester. Uitvoeren van onderhoudswerk is uitsluitend toegestaan met in acht nemen van de bepalingen van 
het Haven- en Werfreglement en de algemeen geldende milieuregels. Zowel binnen als buiten dient bij onderhoudswerk de ondergrond te alle 
tijde te zijn afgedekt. Open vuur is verboden! In de winterperiode is de botenloods afgesloten en alleen toegankelijk na (ruim vooraf 
gemaakte) afspraak. Betreden van het haventerrein geschiedt geheel voor uw eigen risico. Denk om uw snelheid en om elkaar! 
 
Wij zijn verplicht waterverblijfsbelasting in rekening te brengen aan personen, die niet zijn opgenomen in de BRP (Basis Registratie Personen) 
van de gemeente Aalsmeer), en dit aan de gemeente Aalsmeer af te dragen! 
 
Verhuur van lig- en bergplaatsen geschiedt uitsluitend op de betreffende HISWARECRON voorwaarden. Op iedereen, die het terrein betreedt, 
is van toepassing het haven- en werfreglement. Zowel de voorwaarden als het reglement liggen op het havenkantoor voor iedereen ter inzage 
en zijn in te zien via de website. U wordt geacht hier kennis van te hebben genomen. Alle genoemde bedragen, uitgezonderd de 
waterverblijfsbelasting, zijn inclusief het geldende BTW percentage.  
 
 
Contactgegevens: Uiterweg 127a, 1431 AD Aalsmeer. Telefoon 06-51598060 (b.g.g. 06-15607402). E-mail info@deoudewerf.nl 
www.deoudewerf.nl 


