
Tarief:

Boot op trailer 
Zonder takelen en afspuiten, tarief vanaf

€ 200

Stalling camper of caravan € 300

Winterstalling en informatie

Geïsoleerde hal:   1 oktober - 30 april
Buitenterrein:  1 oktober - 30 april 
Schiphuis in box:  1 oktober - 1 april   
Jachthaven in het water: 1 november - 1 april 
Schiphuis in gangpad: 15 november - 15 maart 

Op afroep in overleg uit en in het water vanaf 1 oktober tot 30 april.  
Vanaf 1 mei  berekenen wij stageld voor stalling op de wal en 
overdekte stalling (m.u.v. vaste ligplaatshouders). De Drait kan bij  
winterberging en Doe-het-zelven extra handelingskosten en/of  
wacht-tijd doorberekenen. Extra ruimte op aanvraag. Het minimum 
tarief van de boot op scheepsbok  op de wal bedraagt € 250 en in overdekt  
€ 445. Winterstallingsloods geopend tijdens openingstijden kantoor/ 
watersportwinkel.

Winterstalling op de wal:

Tarief:

Winterstalling op de wal buiten € 21,50 per m2

Winterstalling in geïsoleerde loods € 44,50 per m2

Tarief is incl. boot uit en in het water takelen, afspuiten, stallen op een 
scheepsbokbok, 2x intern transport en huur van de bok. 

Winterstalling in het schiphuis:
Tarief:

Waterhal in gangpad (15-11 / 15-03) € 24 per m²

Waterhal in box (01-10 / 01-04) € 34,50 per m² 
Op aanvraag

Waterhal per maand in het gangpad € 33 per m. bootlengte

Winterstalling open overdekte ligplaats (OV/OW):
Tarief:

Max. afm. 6.80 x 2.10 m. in OW (01-10 / 01-04) € 400

Max. afm. 6.80 x 4.20 m. in OW (01-10 / 01-04) € 500

Max. afm. 10.00 x 3.00 m. in OV (01-10 / 01-04) € 750

Mast in mastenberging overdekt:
Tarief:

Mast in mastenrek overdekt € 20 per m.

Mast op vloer € 44,50 per m2

Mast op boot incl. tarief winterstalling

Sloepenstalling binnen:
Tarief is incl. takelwerk uit en in het water, onderwaterschip afspuiten en  
gebruik speciale stallingsbok.

Exclusief cradle. Meerprijs bij masten welke uitsteken.

De prijzen voor de open ligplaatsen en de overdekte sloepenhaven zijn  
exclusief waarborgsom toegangssleutel (€ 20) en administratiekosten (€ 20) 
en voor de schiphuizen exclusief waarborg sleutel schiphuis (€ 45).  
De betreffende sleutel is af te halen en te activeren in de receptie/watersport- 
winkel. 

Tarief:

Waterafname (+/- 100 liter) € 0,50

Stroomaansluiting met kW-meter per jaar (incl. 100 kW) € 100

Stroomaansluiting met kW-meter per maand (incl. 25 kW) € 25

Stroomverbruik >25/100 kW € 0,75 per kWh

Dagtarief stroom
Klusdagen graag doorgeven op kantoor

€ 5

Stroomabonnement 1x per maand acculaden € 75

Acculaden en stallen bij laadperiode 
Excl. de- en montage aan boord

€ 50 

Stroom en water:

Ligplaats in waterhal is incl. naar binnen en buiten varen. 

Winterstalling in het water:

Boxlengte: Tarief per maand: Winterperiode:

5,00 m. € 36 € 180

5,50 m. € 42 € 210

6,00 m. € 47 € 235

6,50 m. € 55 € 275

7,00 m. € 66 € 330

7,50 m. € 72 € 360

8,00 m. € 77 € 385

8,50 m. € 80 € 400

9,00 m. € 88 € 440

9,50 m. € 94 € 470

10,00 m. € 105 € 525

10,50 m. € 110 € 550

11,00 m. € 115 € 575

11,50 m. € 120 € 600

12,00 m. € 127 € 635

12,50 m. € 132 € 660

13,00 m. € 140 € 700

13,50 m. € 147 € 735

14,00 m. € 150 € 750

14,50 m. € 157 € 785

15,00 m. € 162 € 810

Vanaf 15,50 m. Op aanvraag

Prijzen zijn per maand in de winterperiode tussen 01-11 / 01-04

De prijzen voor de open ligplaatsen zijn exclusief waarborgsom  
toegangssleutel (€ 20) en administratiekosten (€ 20). De betreffende sleutel 
is af te halen en te activeren in de receptie/watersportwinkel. Meer informatie 
over de tarieven van de ligplaatsen is te vinden in de jachthavenflyer of op 
onze website www.jachthavendedrait.nl

Tarief:

Sloepenstalling € 44,50 per m²

Op afroep in overleg uit en in het water vanaf 1 oktober tot 30 april.  
Vanaf 1 mei berekenen wij stageld voor de sloepenstalling (m.u.v. vaste 
ligplaatshouders). De Drait kan bij winterberging en doe-het-zelven extra  
handelingskosten en/of wacht-tijd doorberekenen. Winterstalling in de 
loods is incl. aanbrengen afdekfolie. Het minimum tarief van de sloepen-
stalling bedraagt € 445 m.u.v. op cradle (zonder takelen) per m². Winter-
stallingsloods geopend tijdens openingstijden kantoor/watersportwinkel.

Stalling buiten:

Tarief:

Aluminium afdekfolie € 2 per m²

Gasfles in gasdepot € 50

Overige tarieven:



Lengte boot: Tarief takelen: Afspuiten onderwaterschip:

Tot 6.00 meter € 70 € 20

Vanaf 6.00 meter € 75 € 25

Vanaf 7.00 meter € 85 € 35

Vanaf 8.00 meter € 95 € 50

Vanaf 9.00 meter € 120 € 65

Vanaf 10.00 meter € 130 € 85

Vanaf 11.00 meter € 175 € 110

Vanaf 12.00 meter € 205 € 140

Vanaf 13.00 meter € 250 € 150

Vanaf 14.00 meter € 290 € 160

Vanaf 15.00 meter € 320 € 180

Vanaf 16.00 meter Op aanvraag Op aanvraag

Boot takelen:

Bij zwaar verontreinigde schepen (mosselen, e.d.) berekenen wij voor  
afspuiten € 25,00 per ¼ uur.  

Overige takeltarieven:
Tarief:

Boot 1 dagdeel in de hijskraan: Tarief takelen x 150%

Werkzaamheden aan de boot in de kraan € 100 p. uur excl. BTW

Boot 1 nacht in de hijskraan voordat deze te water 
gaat voor behandelen stempelplaatsen, montage, enz.

zie tarievenlijst boot 1 
nacht in de hijskraan

Aanpassen boottrailer € 30 per ¼ uur

Mast takelen:
Tarief:

Mast takelen excl. arbeidsloon dé- en monteren en 
extra wachttijd

€ 100

Mast kan ook in samenwerking met de booteigenaar worden getakeld.  
Te allen tijde kan wachttijd en assistentie worden doorberekend.

Interne transporten:
Tarief:

Boten/masten verplaatsen op de wal per ¼ uur € 35

Boten verplaatsen in de jachthaven 2x ¼ uur (2 man) € 70

Bootlengte: Tarief:

Tot 10.00 meter € 40 per m. bootlengte

10.00 - 12.00 meter € 44 per m. bootlengte

Vanaf 12.00 meter Op aanvraag

Aanbieding op de wal buiten:
Vier weken op de wal incl. takelen, afspuiten, op de bok plaatsen en intern 
transport

Bootlengte: Tarief:

Tot 10.00 meter € 65 per m. bootlengte

10.00 - 12.00 meter € 80 per m. bootlengte

Vanaf 12.00 meter Op aanvraag

Aanbieding overdekt:
Vier weken overdekt incl. takelen, afspuiten, op de bok plaatsen en intern 
transport

Tarief:

Boot takelen Zie tarieven takelen

2x intern transport € 70 (2x € 35)

Motorboot op bok plaatsen € 50

Zeilboot op bok plaatsen € 100

Stalling op buitenterrein € 25 per dag

Overige tarieven:

Tarief per dag:

Winterstallingloods € 35

Geconditioneerd 20.00 x 7.50 meter € 45

Spuiterij 20.00 x 7.50 meter
Inclusief spuitwand, afzuiging en verwarming)

€ 170

Gas (indien van toepassing) € 20

Stroom € 10

Huur hallen:

Doe het zelf tarieven

Alleen schuren met stofzuiger toegestaan, slijpen verboden. 

Boot takelen en transport

Lengte boot: Tarief takelen:

Tot 8.00 meter € 70

Vanaf 8.00 meter € 90

Vanaf 10.00 meter € 100

Vanaf 11.00 meter € 110

Vanaf 12.00 meter € 120

Vanaf 13.00 meter Op aanvraag

Boot 1 nacht in de hijskraan:

Boot één nacht in de hijskraan in combinatie met boot uit het water voor 
inspectie/werk of vanuit de winterberging in het water. 



Alle prijzen zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen 
en drukfouten voorbehouden. Op onze overeenkomsten zijn de  
algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op onze 
website: www.jachthavendedrait.nl/algemene-voorwaarden

Tarief:

Scheepsmotor controle koeling, aandrijving en voortstuwing € 70

Drinkwater en toilet € 60

Vaarklaar maken sloepen tot 10.00 meter:

Werkzaamheden winterklaar maken tot 10.00 meter:

Grote beurt bestaat uit: motorolie verversen, olie- en brandstoffilters 
vervangen, bougies vervangen en ontsteking controleren, klepspeling  
controleren, afstellen, staartstuk de-, en monteren om impeller te  
controleren/vervangen,  brandstofsysteem controleren, schakel- 
mechanisme controleren/afstellen, distributieriem controleren/ 
vervangen, anode(s) motor/staart controleren, reinigen of vervangen,  
alle smeerpunten controleren/invetten, propeller de-, en monteren, as  
inspecteren/invetten, proefdraaien, controleren op lekkage en afstellen. 

Kleine beurt bestaat uit: motorolie verversen, olie- en brandstoffilter 
vervangen, staartolie verversen, alle smeerpunten controleren/invetten, 
proefdraaien, controleren op lekkage en afstellen. 

Antifouling aanbrengen:
Bootlengte: Tarief:

Tot 5.00 meter € 270

Vanaf 5.00 meter € 320

Vanaf 6.00 meter € 400

Vanaf 7.00 meter € 450

Vanaf 8.00 meter Op aanvraag

Prijs is inclusief de kosten voor één antifouling. Aanvullende afspraken 
mogelijk.

Bootlengte: Tarief wassen: Tarief in de wax:

Tot 5.00 meter € 85 € 250

Vanaf 5.00 meter € 100 € 290

Vanaf 6.00 meter € 120 € 380

Vanaf 7.00 meter € 125 € 460

Vanaf 8.00 meter Op aanvraag Op aanvraag

Servicebeurt binnenboordmotor(en) en generator:

Werkzaamheden: Tarief:

Motor winterklaar maken € 100

Generator winterklaar maken € 100

Drinkwatersysteem winterklaar maken € 100

Douche winterklaar maken € 50

Toilet winterklaar maken € 50

Vuilwatertank winterklaar maken € 80

Accu’s laden per stuk (excl. werkloon voor dé- en montage) € 30

Zomer en/of vaarklaar maken tot 10.00 meter: 
Werkzaamheden: Tarief:

Scheepsmotor, aandrijving en voortstuwing € 100

Drinkwatersysteem € 80

Vuilwatertank € 80

Generator € 100

Schoonmaken boot buitenzijde:

Tarief:

Stalling auto € 5 per dag
Gratis voor ligplaatshouders

Stalling trailer per dag € 5 per dag

Trailerhelling waardemunt € 8 

Afzuigen vuilwatertank (ca. 15 min) € 15 
Gratis voor ligplaatshouders

Inleveren chemisch toilet € 5
Gratis voor ligplaatshouders en camper-
plaatsen

Wasmachine of wasdroger (munt) € 5

Douche (ca. 7 minuten) € 1

Bilgepomp (ca. 2 minuten) € 5

Wi-Fi netwerk Gratis voor ligplaatshouders

Voorzieningen:

Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en wij sturen een passende offerte.

Jachtservice en voorzieningen

Aantal cilinder: Grote beurt: Kleine 
beurt:

1 cilinder € 270 € 165

2 cilinder € 280 € 185

3 cilinder € 350 € 215

4 cilinder € 440 € 280

6 cilinder € 500 € 300

8 cilinder € 550 € 350

Grote beurt bestaat uit: motorolie verversen, olie-, brandstof- en lucht- 
filter vervangen, koelvloeistof controleren/bijvullen/vervangen, v-snaren 
controleren/spannen/vervangen, klepspeling controleren/afstellen, brand-
stofsysteem controleren, waterafscheider controleren/reinigen/vervan-
gen, impeller controleren/vervangen, anode(s) motor controleren, rein-
igen of vervangen, wierpot controleren/schoonmaken, keerkoppeling  
verversen, schroefasafdichting controleren/afstellen, algemene inspectie 
van o.a. slangen, dempers, etc. en proefdraaien (indien mogelijk). 

Kleine beurt bestaat uit: motorolie verversen, oliefilter vervangen, 
koel-vloeistof controleren/bijvullen, watersafscheider controleren/ 
aftappen, wierpot controleren/schoonmaken, algemene inspectie van o.a. 
slangen, dempers, etc. en proefdraaien (indien mogelijk). 

Servicebeurt buitenboordmotor:
Motorvermogen 4-takt: Grote beurt: Kleine beurt: Winterstalling:

t/m 2,2 pk € 140 € 110 € 70

2,5 - 5 pk (1 cilinder) € 175 € 125 € 100

2,5 - 5 pk (2 cilinder) € 195 € 120 € 100

6 - 10 pk € 215 € 150 € 120

12 - 25 pk € 225 € 150 € 150

28 - 40 pk € 225 € 160 -

41 - 70 pk € 300 € 175 -

75 - 85 pk € 360 € 180 -

90 - 115 pk € 425 € 200 -

150 - 175 pk € 485 € 225 -

200 - 450 pk € 575 € 320 -

Zomer- en/of vaarklaar maken vanaf 10 meter is op aanvraag. Vraag ons  
gerust naar de mogelijkheden en wij sturen een passende offerte.


