
Tarieventabel Havengelden 2018
Het tarief bedraagt voor:

1. Doorvaart van een vrachtschip per ton laadvermogen :

met een minimum van € 11,35

a per keer €0,12
b retour €0,18

c per maand €2,55
d per kwartaal €3,75

e per halfjaar €6,30
f perjaar € 10,05

2. Lossen, laden en verblijf, gedurende deze 
werkzaamheden van een vrachtschip per ton 
laadvermogen

met een minimum van € 11,35 €0,14

a 1 week €0,44
b per maand €2,95

c per kwartaal €4,35
d per halfjaar €7,30

e perjaar € 11,65
(Onder 1 week wordt verstaan het gedurende een 
onafgebroken periode

binnen een week laden en lossen)

3. Doorvaart per keer van een ander vaartuig met een 
lengte:

a kleiner dan 5 meter per keer €0,00
b van 5 tot 10 meter per keer € 10,15

c van 10 tot 15 meter per keer € 15,35
d van 15 tot 25 meter per keer €20,50

e van 25 tot 40 meter per keer €28,15
f van meer dan 40 meter per keer €35,85

4. Doorvaart met een ander vaartuig met een lengte:

a kleiner dan 5 meter, per jaar €0,00
b.1 van 5 tot 7 meter € 123,00
b.2 van 7 tot 10 meter € 123,00

c van 10 tot 15 meter, per jaar € 185,00
d van 15 tot 25 meter, per jaar € 245,00

e van 25 tot 40 meter, per jaar € 338,00
f van meer dan 40 meter, per jaar € 430,00
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5. Verblijf per dag, incl. eenmalige doorvaart, elektra en 
water, met een ander vaartuig met een lengte van:

a kleiner dan 5 meter €6,15
b van 5 tot 10 meter € 12,25

c van 10 tot 15 meter € 18,45
d van 15 tot 25 meter € 24,60

e van 25 tot 40 meter €33,80
f van 40 tot 60 meter € 71,70

g van 60 tot 90 meter € 143,00
h van meer dan 90 meter € 215,00

Voor vaartuigen, zijnde beroepsvaart anders dan bedoeld 
onder 1., zijn de genoemde tarieven onder a. tot en met 
h. exclusief elektra.

6. Verblijf per week, incl. eenmalige doorvaart, elektra en 
water, met een ander vaartuig met een lengte van:

a kleiner dan 5 meter €30,70
b van 5 tot 10 meter € 62,45

c van 10 tot 15 meter €92,15
d van 15 tot 25 meter € 123,00

e van 25 tot 40 meter € 169,00
f van 40 tot 60 meter € 430,00

g van 40 tot 90 meter € 860,00
h van meer dan 90 meter € 1.290,00

Voor vaartuigen, zijnde beroepsvaart anders dan bedoeld 
onder 1., zijn de genoemde tarieven onder a. tot en met 
h. exclusief elektra.

7. Administratiekosten per reservering € 59,20

8. Op- en afstaptarief (maximaal 2 uur) per reservering, 
inclusief administratiekosten € 75,45

9. Verblijf van oktober tot maart op een winterligplaats met 
een ander vaartuig met een lengte van:

a kleiner dan 5 meter € 130,00
b van 5 tot 10 meter € 261,00

c van 10 tot 15 meter € 390,00
d van 15 tot 25 meter € 651,00

e van 25 tot 40 meter € 1.042,00
f van meer dan 40 meter €1.302,00
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Voor vaartuigen op locaties waar elektra-of 
watervoorzieningen beschikbaar zijn, wordt per dag 
energieverbruik als bedoeld onder 12, in rekening 
gebracht.

10. Verblijf op een vaste ligplaats voor (plezier)vaartuigen 
met een vaartuig met een lengte van:

a kleiner dan 5 meter € 183,00
b.1 van 5 tot 7 meter € 373,00
b.2 van 7 tot 10 meter €471,00

c van 10 tot 15 meter € 698,00
d van 15 tot 25 meter € 1.089,00

e van 25 tot 40 meter € 1.674,00
f van meer dan 40 meter € 2.753,00

Deze jaartarieven zijn inclusief het doorvaartrecht en 
vanaf 1-1-2015 exclusief BTW

11. Voor een ligplaats op het Noorderbuiten Spaarne van het 
type:

A: afmeting van de box 6 x 2,5 m, oppervlakte 15,0 m2

€ 586,00
B: afmeting van de box 6 x 3,0 m, oppervlakte 18,0 m2

€ 704,00
C: afmeting van de box 7 x 3,2 m, oppervlakte 22,4 m2

€ 875,00
D: afmeting van de box 8 x 3,4 m, oppervlakte 27,2 m2

€ 1.063,00
E: afmeting van de box 9 x 3,3 m, oppervlakte 29,7 m2

€ 1.161,00
F: afmeting van de box 10 x 3,5 m, oppervlakte 35,0 m2

€ 1.368,00
G: afmeting van de box 11 x 4,0 m, oppervlakte 44,0 m2

€ 1.719,00
Deze jaartarieven zijn inclusief het doorvaartrecht

12. Energieverbruik per dag (incl. BTW) €4,55

13. Gebruik havenboot per keer € 85,50
plus gebruik havenboot per uur € 146,00
plus bemanningslid per stuk, per uur €93,30
Deze tarieven zijn inclusief BTW.

14. Lichten of wegslepen vaartuigen per keer, incl. BTW € 392,00
Bewaartarief:
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a kleiner dan 5 meter per week €31,75
b van 5 tot 10 meter per week € 64,10

De tarieven van de doorvaart zijn exclusief BTW, de 
tarieven van het verblijf zijn incl. BTW, met uitzondering 
van artikel 10. Deze zijn met ingang van 1-1-2015 
exclusief BTW

De tarieven voor het laden en lossen zijn inclusief BTW.

In deze regeling wordt een gedeelte van een uur 
gerekend als een uur.

Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de 
gereserveerde ligplaats en dit schriftelijk, tenminste 1 
week vóór de reserveringsdatum, aan de havenmeester 
wordt meegedeeld, wordt 50% van het voor de 
reservering betaalde bedrag teruggegeven, met 
uitzondering van de administratiekosten. Omboeken van 
schepen van dezelfde rederij voor dezelfde reservering 
(datum/tijd) geldt als een annulering en wordt als een 
nieuwe reservering in behandeling genomen. Aan de 
reservering kunnen pas rechten worden ontleend nadat 
hierover het verschuldigde bedrag is betaald.

Behorende bij het raadsbesluit van <datnnT2Ör7> 2017
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