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Prijslijst winterberging 2020 - 2021 

Winterbergingstarieven voor 
leden van Zeilvereniging het Y 

 

Kraanwerkzaamheden 
Voor schepen tot 10 meter 
inclusief bokhuur met zijsteunen, 
afspuiten &  in- en uitkranen  
 

Kraanwerkzaamheden 
Voor schepen vanaf 10 meter 
inclusief bokhuur met zijsteunen, 
afspuiten &  in- en uitkranen  
 

Stallingskosten 
Tot uiterlijk 1 april. Stalling op de wal 
na 1 april bedraagt € 10,00 per dag  

 
 
 

€ 528,00 

 
 

 
 

€ 608,00 
 
 
 
 

€ 10,00 
p/m2 

  

Overige tarieven 
* Leden van Zeilvereniging het Y ontvangen 
20% op onderstaande tarieven op vertoon 
van de ledenpas 

 

Inspectie in de kraan per 30 min 
exclusief opbokken en afspuiten 
onderwaterschip 
 

Inspectie op de wal (24 uur) 
Inclusief opbokken afspuiten 
onderwaterschip  
 

Inspectie 14 dagen < 10 meter 
Inspectie 14 dagen > 10 meter 
 

Arbeidsloon 
Bij extra werkzaamheden 

 
 
 
 

 

€ 165,00 
 
 
 

€ 250,00  
 
 
 

€ 412,50  
€ 475,00 
 

68,75 p/u 

* Alle tarieven zijn inclusief BTW 

* Kimkielers & catamaran’s op aanvraag 

 

 

 

 

 

 

 

Richtlijnen, faciliteiten en regels 

Afspuiten onderwaterschip 

Genoemde tarieven gelden bij een ‘normale’ 

verontreiniging. Bij sterke verontreiniging 

wordt er een toeslag van € 25,00 berekend.  

Mastenhandeling 

Alle werkzaamheden aan masten worden op 

basis van nacalculatie berekend en achteraf in 

rekening gebracht. Zie mastenkraan tarieven.   

Bokken 

Tarieven zijn inclusief bokhuur en waar nodig 

zijstutten. Stalling op een eigen bok is niet 

toegestaan. Voor stalling op een eigen trailer 

zal een toeslag gerekend worden.  

Zeilen 

Het is niet toegestaan om met (voor)zeilen op 

de wal te staan. De Genua of fok moet er dus 

af. Mocht Marina Monnickendam deze 

werkzaamheden uitvoeren, gaat dat op basis 

van het uurtarief. Voor zeilenberging kunt u 

terecht op het havenkantoor. 

Faciliteiten 

- Stroomvoorziening is aanwezig en bedraagt 1 

euro per kWh.  

- Tijdens de winterperiode is er geen 

watervoorziening op het terrein ivm vorst. 

- Chemisch afval kan in overleg afgevoerd 

worden in de chemie container.  

- Sanitaire voorzieningen en het havenkantoor 

zijn gedurende de winterperiode gewoon 

geopend. 

Onderhoud 

Het plegen van (licht) onderhoud is 

toegestaan bij stalling op de wal (buiten). 

Houd hierbij rekening met de wettelijke 

regelgeving en het havenreglement van 

Marina Monnickendam. Slijpwerkzaamheden 

aan stalen schepen is niet toegestaan.   


