
     7 m  € 1.197,- € 1.030,-  € 214,-  € 230,-

  8 m   € 1.416,- € 1.202,- € 247,-  € 265,-

  9 m   € 1.667,- € 1.431,- € 298,-  € 312,- 

  10 m  € 2.108,- € 1.773,- € 365,-  € 378,-

  11 m  € 2.521,- € 2.096,- € 441,-  € 447,-

  12 m  € 2.973,- € 2.461,- € 520,-  € 521,-

  13 m  € 3.377,- € 2.807,- € 592,-  € 585,-

  14 m  € 3.796,- € 3.150,- € 666,-  € 658,-

  15 m  € 4.212,- € 3.493,- € 730,-  € 726,-

  16 m  € 4.592,- € 3.779,- € 795,-  € 789,-

  17 m  € 4.952,- € 4.088,- € 859,-  € 847,-

  18 m  € 5.363,- € 4.431,- € 923,-  € 915,-

  19 m  € 5.747,- € 4.753,- € 987,-  € 979,-

  20 m  € 6.095,- € 4.981,- € 1.051,-  € 1.036,-

   Milieutoeslag (1/4-1/11)  
€ 225,-   € 175,- € 150,-  inclusief   incl. stroomaansluiting

  voor 400 Kwh

   Ligplaats Jaarligplaats Seizoenligplaats Winterligplaats  Maandligplaats 
  01/04 - 31/03 01/04 - 01/11 01/11 - 01/04

Prijslijst Ligplaatsen 2023
01/04/2023 - 31/03/2024

Flevo Marina BV
Overstag 20, 8221 RG Lelystad
Postbus 409, 8200 AK Lelystad
T +31(0)88-0504180

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

Voordelen van een jaarligplaats: 
Een jaarligplaats biedt u diverse voordelen! Zo ontvangt u als vaste ligplaatshouder de SkipsMaritiem Membership Card. En ontvangt u 50% 
korting op het kraantarief, als u uw schip voor kort onderhoud op de wal stalt. Daarnaast profiteert u het hele jaar door van de aanwezige 
faciliteiten op de haven!

Het voordeel loopt nog verder op, als u ervoor kiest uw schip bij ons in de winterberging te stallen. Op de winterbergingsfactuur wordt dan de 
winterligplaats in mindering gebracht. Voor een schip van 11 meter betekent dit een korting van € 441,00. 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 2022/2023
1. Schip in de hal (geïsoleerd)  € 66,00 per m2
2. Schip in de hal (verwarmd)  € 75,00 per m2
3. Schip op de wal  € 27,50 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.

Flevo Marina



De voordelen van Flevo Marina als
onderdeel van SkipsMaritiem!

Op alle door ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur lig- en/of bergplaatsen (voor vaartuigen en aanverwante 
artikelen), het Haven- en werfreglement en op alle reparatie/onderhoudsovereenkomsten zijn van toepassing de HISWA Algemene aannemings-, verkoop- en leveringsvoor-

waarden. Een afschrift wordt op verzoek toegezonden. Ingeschreven K.v.K. te Leeuwarden, FM nr. 01059244, 

Hartelijk dank voor uw interesse in een ligplaats bij Flevo Marina. Onze fullservice jachthaven ligt centraal aan het IJsselmeer en is, met 
de snelweg A6 op enkele mintuten afstand, dé ideale uitvalsbasis. Zowel voor uw vaartochten naar de oude Zuiderzeehavens, als naar 
de Friese meren, de Randmeren of de Waddeneilanden. Door de combinatie van vijf jachthavens en één organisatie profiteert u als 
ligplaatshouder van uitgebreide faciliteiten en diverse voordelen. 

Onderstaand een overzicht van de verschillende faciliteiten en voordelen. 

FACILITEITEN

- ruime ligplaatsen voorzien van een eigen 16 ampère stroomaansluiting en voldoende drinkwaterpunten op de steiger;
- sanitaire voorzieningen met aparte badkamers en een sauna;
- watersportwinkel;
- supermarkt; 
- wasserette;
- restaurant ‘Aan ut Water’; 
- verhuur van chalets;
- kinderspeelplaats; 
- fietsverhuur;
- uitgebreide afdeling Yachtservice & Refit;  
- winterberging;
- SkipsSails, zeilmakerij & tuigerij;
- Verkoopsteiger & makelaar service;
- verkoop van nieuwe en gebruikte schepen;
- zeilbootverhuur;
- zeil-/vaarschool.

VOORDELEN

SkipsMaritiem Membership Card
Deze Card is exclusief voor ligplaatshouders met een jaar-, meerjarig- of seizoenligplaats. Met deze kaart profiteert u van diverse 
aanbiedingen en kortingen, waaronder: 

 - 10% korting op het standaard assortiment in onze watersportwinkel (met uitzondering van actie- en afgeprijsde artikelen en 
brandstof, gas en supermarktartikelen). 

 - 10 gratis overnachtingen in een van de havens van SkipsMaritiem. 
 - 50% korting op een overnachting in één van de jachthavens van SkipsMaritiem (thuishaven uitgezonderd), als de gratis 

overnachtingen verbruikt zijn. 
 - Gratis entree tot het zwembad bij Jachthaven Hindeloopen en Marina Stavoren, tijdens de openingstijden. 
 - Speciaal winterbergingstarief voor jaarligplaatshouders. 

Eén ligplaats huren, vijf thuishavens 
Ieder seizoen heeft u de mogelijkheid om één keer van thuishaven te wisselen. Hiervoor brengen wij geen extra administratiekosten in 
rekening. U betaalt alleen het eventuele verschil tussen de geldende ligplaatstarieven.  

Heeft u nog vragen? Onze havenmeesters staan u graag te woord! 
U kunt de havenmeesters bereiken op telefoonnummer 088 - 0504180.


