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TARIEVEN 2023

Lidmaatschap

Lidmaatschap ZZV per kalenderjaar € 94,00     

Lidmaatschap ZZV gezinsleden per kalenderjaar (zelfde postadres) € 47,00     

Eenmalige entreekosten of plaatsing op wachtlijst t.b.v. ligplaats € 45,00     

Administratiekosten bij betaling > 30 dagen na factuur (per aanmaning) € 10,00     

Borg druppel (toegangshek voor auto’s, max. 2 per lid)  € 23,00     

Vlaggetje ZZV € 7,00       

Sticker ZZV € 2,00       

Zomerstalling (seizoenstalling 01 april tot 01 oktober)  *)
In het water of aan drijvende steiger (grootste lengte x grootste breedte) € 21,00     per m2

Jollenrek boot max. LxB = 3,10 m x 1,40 m € 54,75     

Op de wal - trailer (grootste lengte x grootste breedte) € 15,60     per m2

In- of uithijsen  € 50,75     

Gebruik elektriciteitaansluiting (max. 3A - 700W) per kWh € 1,00       

Administratiekosten bij betaling > 30 dagen na factuur (per aanmaning) € 25,00     

Trailerhelling (uitsluitend voor leden) gratis
 *)   Tarieven voor seizoenstalling zijn excl. verlenging seizoen na 1 oktober

Winterstalling (seizoenstalling 01 oktober tot 01 april)
In het water (grootste lengte x grootste breedte) € 6,80       per m2

Op de wal - bok/trailer (grootste lengte x grootste breedte) € 15,60     per m2

In- en Uithijsen € 70,20     

Milieuheffing  schoonspuiten (grootste lengte x grootste breedte) € 0,65       per m2

Jollenrek hetzelfde tarief als de zomerstalling

Voorjaarsstalling (max. 3 weken) € 212,00   

Voorjaarsstalling (max. 3 weken verlenging van winterstalling - hijsen voldaan) € 142,00   

Takelen: mast zeilboot erop zetten of eraf halen **)   € 22,25     

Gebruik elektriciteitaansluiting (max. 3A - 700W) per kWh € 1,00       

Administratiekosten bij betaling > 30 dagen na factuur (per aanmaning) € 25,00     
**) gratis indien een zomer of winterstallingsplaats wordt gehuurd 

Passanten  ***)

Tarief voor leden Watersport verbond - 2e dag gratis     per m1 / per dag € 1,20       per m

Tarief voor niet leden Watersport verbond     per m1 / per dag € 1,20       per m

Tarief voor passanten met vaste ligplaats in jachthavens met convenant € 0,60       per m

Gebruik elektriciteitaansluiting (max. 3A - 700W) per etmaal € 2,00       

***)  Passanten moeten registratie invullen (pinnen mogelijk) 

Diensten 

Wasmachine incl. wasmiddel *****)   per munt € 3,50       per munt

Droger ****) per munt € 3,50       per munt

****) munten verkrijgbaar bij de havenmeester

Tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023

Voorgaande tarieven vervallen per 31 december 2022

Alleen leden van de Zaanlandsche Zeil Vereeniging kunnen gebruik maken van 

onze faciliteiten. Passanten zijn natuurlijk welkom.


