
Tarieven 2021  GWV De Vrijbuiter
Gewoon lidmaatschap 186,00
Gewoon lidmaatschap boven 65 jaar 152,00
Jeugdlid (alleen i.c.m. gewoon lidmaatschap) 53,00
Gezinslid (alleen i.c.m. gewoon lidmaatschap) 53,00
Studenten (18-28 jaar), alleen indien vóór 1 januari een kopie van de 
studentenkaart aan de administratie wordt opgestuurd

53,00

Donateur 100,00
Verplichte contributie Watersportverbond per gewoon lidmaatschap 21,20
Verplichte contributie Watersportverbond per jeugdlid/gezinslid 10,60
Bijdrage deelname roeien 95,00
Entreegeld (eenmalig voor nieuwe leden) 200,00
Entreegeld (eenmalig voor nieuwe studentleden) 60,00
Parkeerpas, ook bij vervanging i.g.v. verlies of beschadiging 33,00

Administratiekosten bij niet tijdig betalen:
Tweede herinnering (na toesturen herhaalde nota) 30,00
Aanmaning (na toesturen herhaalde nota) 60,00
Zomer-/winterstalling per m² zomer winter
Water 35,00 13,00
Wal 30,00 25,00
Wal half overdekt 38,00 31,00
Optimistenrek 30,00 17,00
Loods 42,00 33,00
Bij afname van zowel zomer- als winterstalling in één kalenderjaar geldt een 
korting van 5 % op het tarief voor de winterstalling. 
Elektra vast tarief 57,00 35,00
Voorschot elektra ligplaats met meter (verrekening einde seizoen) 53,00 53,00
Elektra met meter per kWh 0,20 0,20
Losse trailer, zonder schip (opgehangen) 139,00 108,00
Losse trailer 70,00 52,00
Passantentarief per strekkende meter per dag 1,80
Passanten toeristenbelasting per persoon per etmaal 1,30
Zomerstalling vaste prijs
Botenlift boxen 673,00
Kraan ( incl. kwartier arbeidsloon )
Tot 1 ton (behalve bij evenementen) 28,00
Tot 4 ton (behalve bij evenementen) 56,00
Meer dan 4 ton, huur mobiele kraan huurkosten
Extra arbeidskosten per kwartier (minimum eenheid) 16,00
Afspuiten boot zonder berging 28,00
Takeltarief per jaar voor leden ligplaatshouders 27,00
Jaarabonnement takelen voor leden niet-ligplaatshouders (vooraf aanvragen) 106,00
Lagerwal
Hoogseizoen per week (juli en augustus) 625,00
Laagseizoen per week (april, mei, juni, september) 400,00
Verplichte eindschoonmaak 63,00
Verhuur van oktober t/m maart op aanvraag
Schildersloods
Huur per week (excl. kraankosten) 139,00
Verwarming per m³ gas 0,71
Watertoeristenbelasting seizoensplaats
4 tot 7 meter 50,56
7 tot 9 meter 67,33
9 tot 12 meter 112,93
12 meter en langer 152,30
Artikelen
Geusje (vlaggetje) 17,00
Sticker Vrijbuiter 1,00
Pet Vrijbuiter 10,00

Euro


