JACHTHAVEN BRUINISSE
TEIL VON

Tarieven 2020

PRIJZEN IN EURO’S INCL. 21% BTW

Ligplaatsen Jachthaven
Boxmaat
6 m. x 2,5 m.
7 m. x 3,0 m.
8 m. x 3,0 m.
9 m. x 3,4 m.
10 m. x 4,0 m.
11 m. x 4,5 m.
12 m. x 4,5 m.
13 m. x 5,0 m.
14 m. x 5,0 m.
15 m. x 5,5 m.
16 m. x 5,5 m.
17 m. x 5,5 m.
18 m. x 6,0 m.
20 m. x 6,5 m.
22 m. x 6,5 m.
24 m. x 6,5 m.

3 mnd.**

5 mnd.**

7mnd.***

U kunt op alle drie de Thuishavens gebruikmaken van
uitstekende faciliteiten en voorzieningen, maar onze
vaste gasten bieden we graag meer:
	Gratis ligplaats op onze andere Thuishavens

Maand Summerdeal Seizoen Jaar
*

Voordelen voor vaste gasten

12 mnd.***

1.079
1.449
1.660
2.116
2.694
3.317
3.594
4.310
4.618
5.389
5.789
6.129
7.023
8.381
9.241
10.043

Tarieven zijn inclusief:
* WIFI, water, elektra, afvalverwerking, gebruik douches,
vuilwaterpomp, toeristenbelasting, slagboompas,
gratis trailerparkeren en Grevelingen weekkaart.
** Bovenstaand* + korting op bijz. overnachten,
gratis ligplaats op andere thuishavens, gegarandeerde vaste ligplaats,
Grevelingen jaarkaart, korting bij de horeca,
12 cent korting per liter brandstof.
*** Bovenstaand** + mogelijkheid maandelijks betalen.
Stroomverbruik: voor de periode 1/11 tot en met 31/3 geldt er
een beperkt aantal vrij kWh (afhankelijk lengte box).
Dit kan variëren van 100 tot 500 kWh.
Meerverbruik boven de vrije kWh bedraagt € 0,36

Korting op brandstof
	
Korting op accommodaties
	
Korting bij horeca
	
Beloning voor ambassadeurs

Passanten

Per
nacht
Per
week
Toeristenbelasting p.p.p.n.

2,80*
16,80*
1,43

*Passantentarief per meter bootlengte incl.:
gebruik douches, elektra, drinkwater, vuilafvoer en WIFI.

Open botenstalling / Jollenveld
Bootlengte
0 - 3,5 m.
3,5 - 4,5 m.
4,5 - 5,5 m.

Weektarief
19,50		
28,50		
34,00		

Jaartarief
265,00
335,00
485,00

Langer dan 5,5 meter in het water

Overig

Wasmunt		
Droogmunt		
Waspoeder		
Grevelingen jaarkaart
Grevelingen weekkaart
Gebruik helling per dag
Trailerhellingpas (10x)
Parkeren auto/trailer per dag
Parkeren auto/trailer per week

5.25
2,10
1,15
49,00
12,50
16,50
100,00
4,00
24,00

Flexibele contracten
 en jaarcontract kan élk moment van het jaar ingaan op de
E
1e van de maand.
Een jaar- en seizoencontract is na het eerste jaar per maand
opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand
Een jaar- en seizoencontract wordt zonder wederopzegging
automatisch verlengd.
Een jaar- en seizoencontract kunt u in maandelijkse
termijnen betalen.
Een Summerdeal (3-5 maanden) is flexibel af te sluiten en
eindigt automatisch.

JACHTHAVENBRUINISSE.NL
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