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Postbus 409, 8200 AK Lelystad
T +31(0)88-0504180

Flevo Marina

E info@flevomarina.com
I www.flevomarina.com

Prijslijst Ligplaatsen 2020
01/04/2020 - 31/03/2021
Ligplaats

		

Jaarligplaats
01/04 - 31/03

Seizoenligplaats
01/04 - 01/11

Winterligplaats
01/11 - 01/04

Maandligplaats

7 m		€ 1.120,-

€ 964,-

€ 204,-		 € 205,-

   8 m 		€ 1.325,-

€ 1.125,-

€ 235,-		 € 237,-

   9 m 		€ 1.560,-

€ 1.339,-

€ 284,-		 € 279,-

	  10 m		€ 1.973,-

€ 1.660,-

€ 348,-		 € 338,-

	  11 m		€ 2.359,-

€ 1.961,-

€ 420,-		 € 399,-

	  12 m		€ 2.781,-

€ 2.303,-

€ 495,-		 € 466,-

	  13 m		€ 3.159,-

€ 2.626,-

€ 564,-		 € 523,-

	  14 m		€ 3.551,-

€ 2.947,-

€ 634,-		 € 587,-

	  15 m		€ 3.940,-

€ 3.269,-

€ 695,-		 € 648,-

	  16 m		€ 4.296,-

€ 3.536,-

€ 757,-		 € 704,-

	  17 m		€ 4.633,-

€ 3.825,-

€ 818,-		 € 757,-

	  18 m		€ 5.018,-

€ 4.146,-

€ 879,-		 € 817,-

	  19 m		€ 5.376,-

€ 4.447,-

€ 940,-		 € 874,-

	  20 m		€ 5.702,-

€ 4.661,-

€ 1.001,-		 € 925,-

  

Milieutoeslag (1/4-1/11)		
€225,- 		 € 175,incl. stroomaansluiting
voor 400 Kwh

€ 150,-		inclusief

Voordelen van een jaarligplaats:

Een jaarligplaats biedt u diverse voordelen en gemak! Zo ontvangt u als vaste ligplaatshouder de SkipsMaritiem Membership Card en ontvangt
u gedurende de periode mei tot september 50% korting op het kraantarief voor kort onderhoud aan uw schip op de wal. Daarnaast heeft u het
hele jaar door het gemak van de aanwezige faciliteiten op de haven!
Het voordeel loopt nog verder op indien u ervoor kiest uw schip bij ons in de winterberging te stallen. Op de winterbergingsfactuur wordt dan
de winterligplaats verrekend. Voor een schip van 11 meter betekent dit een korting van € 420,00. Is uw schip kleiner of groter? In de kolom
winterligplaats kunt u lezen hoeveel korting u ontvangt.
Natuurlijk kunt u ook kiezen voor een seizoenligplaats of een winterligplaats.

Meerjarige contracten

De verschillende ligplaatsovereenkomsten kunt u ook als meerjarig contract afsluiten, hierbij kan uw voordeel oplopen tot honderden euro’s:
- 3 jarig contract met betaling per jaar. U ontvangt jaarlijks 5% korting op het geldende ligplaatstarief.
- 5 jarig contract met betaling per jaar. U ontvangt jaarlijks 10% korting op het geldende ligplaatstarief.
Voorwaarden:
- Indien een meerjarig contract voortijdig wordt beëindigd, wordt de genoten korting in rekening gebracht en betaalt u 25% over het resterende
deel van de contractperiode;
- Bij aankoop van een ander schip dient een nieuw contract ingevuld te worden en wordt het verschil tussen de oude en nieuwe lengte van het
schip verrekend;
- Ondergetekende verklaart de Hiswa Voorwaarden voor de huur en verhuur van ligplaatsen te kennen en hiermee akkoord te gaan.

Winterbergingtarieven 2019/2020

1. Schip in de hal (geïsoleerd) € 57,50 per m2
2. Schip in de hal (verwarmd) € 65,00 per m2
3. Schip op de wal
€ 24,95 per m2
De genoemde tarieven zijn inclusief uit het water halen en weer te water laten, transport op het land, hogedrukreiniging van het onderwaterschip,
bokhuur en - indien het schip in de hal staat - inclusief het aanbrengen van afdekfolie.

