
Oudlandsedijk 2b
4731 TB Oudenbosch
Tel: 0165 – 31 42 72

www.jachtwerfvdkrogt.nl

Tarieven voor stalling en kraan. 

Seizoen 2018/2019

Kortdurende stalling is excl. hijsen en afspuiten onderwaterschip

Winterstalling (15-10 / 15-04) Jaarstalling Kortdurend

 Binnen  € 43,00 /m²  € 65,00 /m²  € 3,00 /m² per week
 Buiten € 25,00 /m²  € 37,50 /m²  € 1,50 /m² per week

Overige
Hijsen in of uit het water € 3,50 /m² (minimum € 60,00)

Afspuiten onderwaterschip € 3,00 /m²
Verplaatsen van het schip € 40,00
Minimaal aantal m² bij stalling 12 (Bijv. winterstalling buiten min. € 300,00)
Ligplaats aan de wal (zonder 
werkzaamheden door de werf) € 0,75 /m lengte per dag

Huur opslag bak / pallet € 35,00 /half jaar
Afvoeren bilgewater € 0,50 /l
Afvoeren afgewerkte olie € 0,50 /l

Stallingcondities:
• Bij vertrek uit winterstalling na 1 mei wordt per week 1/26 deel van de winterstalling 

in rekening gebracht.
• Gasflessen dienen van boord gehaald te worden en mogen niet op het terrein 

opgeslagen worden.
• Accukabels moeten worden losgekoppeld.
• Verfresten (ook lege blikken en verdunning), afgewerkte olie en/of bilgewater dient U 

persoonlijk in te leveren bij de eigenaar of zelf naar de milieustraat te brengen. 
• Zonder onze toestemming is het niet toegestaan werkzaamheden door derden te laten 

uitvoeren.
• Slijpen, lassen en andere ijzer/roest werkzaamheden zijn buiten verboden en binnen 

uitsluitend in de daarvoor bestemde vuilwerkloodsen.
• De boot dient ten alle tijden ten minste W.A. Casco verzekerd te zijn.
• Elektrische verwarmingen en lampen >100 Watt zijn verboden.
• Gereedschap en materiaal aan boord opslaan of in de hiervoor bestemde opslag 

bakken/pallets.
• Rommel onder en om de boot na werkzaamheden direct zelf opruimen, als wij dit  

doen zijn de kosten  € 60,00.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de NJI-voorwaarden (Nederlandse Jachtbouw Industrie), gedeponeerd
ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.


