
Tarieven 2019
Code (*) Seizoenstarieven leden, kandidaatleden en gasten met een ligplaats Leden Kandidaten Gasten
DONATEUR Donateur nvt nvt € 42,00
ENTREE Entreegeld per persoon vanaf 18 jaar nvt € 262,50 nvt
LIDVOLW (Kandidaat-) Lidmaatschap volwassenen € 42,00 € 42,00 nvt
LIDJUN (Kandidaat-) Lidmaatschap junior (2 t/m 17 jaar) € 21,00 € 21,00 nvt
LIDBABY (Kandidaat-) Lidmaatschap baby (0 tot 2 jaar) € 0,00 € 0,00 nvt
LCARAVAN Caravanplaats € 875,00 nvt nvt
HAVEN Liggeld boot per m2 (1 april t/m 31 maart) € 17,60 € 30,20 € 30,20
SHAVEN Liggeld boot per m2 (1 april t/m 31 maart) € 17,60 € 30,20 € 30,20
BIJBOKT Bokken, trailers, bijbootjes € 27,30 € 38,85 € 38,85

LACCO Accomodatietarief leden voor caravan of boot per gezin € 150,00 nvt nvt
LACCOHALF Accomodatietarief voor regelmatig op Nautica verblijvende leden per gezin € 75,00 nvt nvt
KACCOMET Accomodatietarief kandidaatleden per gezin met boot met slaapplaatsen nvt € 230,00 nvt
KACCOZON Accomodatietarief kandidaatleden per gezin met boot zonder slaapplaatsen nvt € 138,00 nvt
GACCOMET Accomodatietarief gasten per gezin met boot met slaapplaatsen nvt nvt € 375,00
GACCOZON Accomodatietarief gasten per gezin met boot zonder slaapplaatsen nvt nvt € 224,00
HELLING72 Gebruik hellingwagen langer dan 72 uur incl. stalling periode 1-11 tm 31-3 € 239,00 € 420,00 € 420,00
HELLING24 Gebruik hellingwagen korter dan 24 uur € 89,00 € 149,75 € 149,75
HELLINGDAG Elke volgende dag gedurende 1 april - 31 oktober € 17,80 € 23,95 € 23,95
STALLING Stalling op terrein (alleen gedurende winterseizoen toegestaan) € 78,80 € 157,50 € 157,50
ZWH Afkoop zelfwerkzaamheid per dag € 168,00 € 168,00 nvt
BARFEE Clubhuis: Bar fee (per gezin met jaaraccomodatie) € 150,00 € 150,00 € 150,00

Nutsvoorzieningen Leden Kandidaten Gasten
ELEKTRA Gebruik elektra per kwH € 0,27 € 0,37 € 0,37
ELEKTRADAG Gebruik elektra per dag buiten meter € 1,25 € 1,25 € 1,25
PROPVAST Propaanaansluiting vastrecht € 16,20 nvt nvt
PROPAAN Propaan per m3 € 3,90 nvt nvt
WATER Verbruik water per m3 (caravan) € 1,58 € 1,58 € 1,58
W0-8 Doorbelasting water vaartuig tot 8 meter € 0,00 € 0,00 € 0,00
W8-10 Doorbelasting water vaartuig tot 10 meter (W8) € 4,10 € 4,10 € 4,10
W10-12 Doorbelasting water vaartuig tot 12 meter (W10) € 5,60 € 5,60 € 5,60
W12-14 Doorbelasting water vaartuig tot 14 meter (W12) € 9,50 € 9,50 € 9,50
W14-16 Doorbelasting water vaartuig tot 16 meter (W14) € 10,20 € 10,20 € 10,20
W16 Doorbelasting water vaartuig langer dan 16 meter (W16) € 11,75 € 11,75 € 11,75
WHA Doorbelasting water vaartuig half jaar bewoond (WHA) € 31,50 € 31,50 € 31,50
WHE Doorbelasting water vaartuig jaar bewoond (WHE) € 52,50 € 52,50 € 52,50
(*) Een aantal codes kent een afwijkend tarief voor leden en niet-leden. In dat geval zal er een "L" voor de code voor leden zijn toegevoegd.



Tarieven 2019
Toeristenbelasting
inwoners Brielle/Zwartewaal/Vierpolders zijn vrijgesteld van betaling

WTOERBEL Per persoon per overnachting watertoeristen € 1,21
LTOERBEL Per persoon per overnachting landtoeristen € 1,21
TBCARMAX3 Forfaitair: Caravan maximaal 3 slaapplaatsen € 121,00
TBCARMIN4 Forfaitair: Caravan 4 of meer slaapplaatsen € 181,50
TBHAV4-8 Forfaitair: Vaartuig van 4 tot 8 meter € 36,30
TBHAV8-12 Forfaitair: Vaartuig van 8 tot 12 meter € 54,45
TBHAV12 Forfaitair: Vaartuig groter dan 12 meter € 72,50

Vakantie staanplaats (alleen leden)
Per week € 62,50
plus 1/2 accomodatietarief € 75,00
Elektra per dag € 1,25
men moet deelnemen aan zelfwerkzaamheid

Passanten tarieven
Ligplaats in seizoen per dag per meter lengte € 1,25
Gebruik elektra per dag € 1,25
Gebruik hellingwagen langer dan 72 uur incl. stalling periode 1-11 tm 31-3 € 420,00
Gebruik hellingwagen korter dan 24 uur € 149,75
Elke volgende dag gedurende 1 april - 31 oktober € 23,95
Toeristenbelasting per dag gedurende zomerseizoen per persoon € 1,21
Nat overwinteren periode 1 november t/m 31 maart (lengte < 8 meter) € 208,00
Nat overwinteren periode 1 november t/m 31 maart (lengte > 8 meter) € 312,00
Overwinteren op de kant (max. bootlengte 8 meter) € 364,00
Stalling op terrein (alleen gedurende winterseizoen toegestaan) € 157,50

Algemene Tarieven
DONATEUR Donateurs: donatie per jaar € 42,00
SKIHUIS Skihuisje: huur locker per jaar € 31,50

Gebruik wasmachine per wasbeurt € 3,50
Gebruik droogtrommel per droogbeurt € 1,50

Clubartikelen
Wimpel van Nautica € 15,00
Stropdas van Nautica € 15,00
Sticker van Nautica € 2,50


