
 

Tarievenkaart W.V. Sloterplas  
Leden & Passanten 
 

Vanaf januari 2018 Incl. BTW        Excl. BTW 

Contributie W.V. Sloterplas per jaar:                                                    

Aspirant-lid / Lid   €100,00 €100,00 

Seniorlid (65+) / Begunstiger    €62,50 €62,50 

Jeugdlid (12 tot 18 jaar)  €51,50  €51,50 

Lid zonder boot / Donateur  €62,50  €62,50 

Afdracht aan KNWV per jaar: (afhankelijk berekening KNWV)          €21,10  €21,10 

Entreegeld  Eenmalig                                    €89,25  €89,25 

Bouwfonds**  Eenmalig                                           125% van het zomertarief                       

Liggeld Zomerstalling* Per m2* €16,52  €13,65 

Liggeld Winterstalling* Op de wal, per m2*  €10,83  €8,95 

 In het water, per m2*                     €8,89  €7,35 

Trailer Zomerstalling            Per trailer                                            €95,29  €78,75 

Trailer Winterstalling             Per trailer                                     €50,82  €42,00 

Surfplank Zomerstalling*** Op de wal in het surfplanken rek        €47,25  €47,25 

Surfplank Winterstalling*** Op de wal opgeborgen  €23,10  €23,10 
 in het mastenhok 

Gebruik van de hijskraan  Jaarlijks: uit- en in het water              €95,29  €78,75 

Gebruik van elektra  Op de steiger / wal, per KWH            €0,24 €0,20 



 

Tarievenkaart W.V. Sloterplas  
Leden & Passanten 
 

 Incl. BTW        Excl. BTW 

Sleutel 

Sleutel toegangshek van de Jachthaven (éénmalige borg)               €55,00  €55,00 

Sleutel toegang tot dames & herentoiletten               €5,00  €5,00 

 

Passanten  

Tarief per nacht   Per m   €1,21  €1,00 

Elektra   gratis gratis 

Drinkwater   gratis gratis 

 

Gebruik van de helling****   

Op afspraak  €15,00  €15,00 

 
 

Overigen   

Verenigingsvlag  €7,50  €6,20 

 

* Voor het liggeld van boten geldt een minimumtarief gebaseerd op 5.0 m2. 

** Het bouwfonds is een éénmalige bijdrage berekend over het verschuldigde zomerliggeld. 
Bij verandering van boot worden alleen de meer m2 in rekening gebracht tegen het dan 
geldende zomertarief. Liggelden, bouwfondsgelden en contributies worden nimmer 
gerestitueerd. 

*** Surfplanken mogen niet bij en/of naast de boot in de box gestald worden. Deze 
tariefstelling is ook overigens van toepassing op rubber of bijboten. Onder een bijboot word 
verstaan ‘een bootje dat niet langer is dan de breedte van de spiegel van het schip in de box’. 

**** Gebruik van helling dient altijd op aanvraag van- en bij de havenmeester te zijn.


