HB Jachtservice
Steigerboom 7a
5331 KA
Kerkdriel
Tel 0418635959
henk@hbjachtservice.com

PRIJSLIJST WINTERSTALLING 2017/2018 EN KRAANWERK ETC.
winterstalling 6 maanden buitenterrein
Stalling buitenterrein per m² ( excl.elektriciteit )
Inclusief : Uit en in het water liften, afspuiten o.w.s.,transport en huur bok.
Schoonmaken van extreme aangroei uitgezonderd.
Schoonmaken van extreme aangroei, per uur excl.afvoer kosten vuil,incl.stoomcleaner en diesel

€

19.40

€

65.00

Winterstalling schepen kleiner dan 20 m2 minimum tarief

€ 390.00

Winterstalling speedboot/zeilbootje op eigen trailer
Winterstalling 6 maanden buitenterrein speedboot/zeilbootje op eigen trailer excl.liften en afspuiten

€ 175.00

Stalling per week buitenterrein ( exclusief liften en afspuiten )
Stalling buitenterrein per week per m²(minimum tarief €
30.00 )

€

1.30

Stalling binnen, uitsluitend voor werkzaamheden ( exclusief liften en afspuiten )
Stalling per dag in de loods per m² (excl. elektriciteit en gas- minimumtarief 37,50 euro per dag )

€

1.08

€

46.00

Winterstalling bijboot 6 maanden
Winterstalling bijboot 6 maanden op het buitenterrein
Winterstalling bijboot 6 maanden in de hal

€
€

75.00
125.00

Kraan
Uit het water liften excl. schoonspuiten per m2, excl.transport
In het waterliften per m2,excl.transport
Afspuiten ows kleiner kleiner dan 20 m2
Uit en in water liften inclusief afspuiten per m2(schoonmaken van extreme aangroei uitgezonderd)
Schoonmaken van extreme aangroei,per uur excl.afvoer kosten vuil,incl.stoomcleaner en diesel
Minimum kraantarief per keer liften,excl.afspuiten ows
Inspectie liften per m² max. 2 uur, exclusief afspuiten
Transport per keer op het eigen terrein
Stroom per KW

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.00
3.00
27.50
7.00
65.00
77.50
4.00
30.00
0.38

Winterstalling 6 maanden in hal
Winterstalling 6 maanden in hal incl. liften,afspuiten ows,transport,huur bok excl. stroom en afdekken
met plastic per m2

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW
Alle gebruik van de botenlift en stalling geschied op eigen risico
Alle werkzaamheden die door H-B Jachtservice B.V. worden uitgevoerd,geschieden volgens de Hiswa voorwaarden
Buiten de algemene hiswa huur en verhuur voorwaarden,hanteren we ook ons eigen huis regelement.
Alle eigennaren dienen zelf hun boot all-risk te verzekeren
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