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Zeil- en Motorbootvereniging ‘De Zuidwal’

z
 

Tarieven 2022 
  

 
  

  
Contributie                                                                                                          

 

 
Contributie volwassene = hoofdlid   €            71,00  
Contributie buitengewoon lidmaatschap / roeilid   €            51,50 
Contributie jeugd = jeugdlid   €            34,65     

 
Entreegelden nieuwe leden    
Entreegeld hoofdlid / buitengewoon lid 
Entreegelden jeuglid  

 €            39,75 
 €            20,00 

 
Lesgeld jeugd  
Jeugdzeilles    €            90,40  

 
Tarieven zomerseizoen                                                       

  
  

Liggeld nat per vierkante meter    €            23,35 
Liggeld walplaats op gemarkeerde plaats per m2, inclusief stallen trailer  

 
 €            23,35 

Minimum bedrag    €          249,50 
Liggeld droog inclusief sticker, max 6 meter en max. 350 kg   €          162,25  
Gebruik trailerhelling gedurende het seizoen voor leden zonder ligplaats   €          162,25  
Liggeld Optimist / bijboot inclusief sticker, < 3 meter en < 100 kilo   €            67,75  
Passantentarief per meter    €              1,35  
Huur verenigingsbok type Z18    €          205,00 
Huur verenigingsbok type Z16    €          205,00 
Huur verenigingsbok type Z12    €          180,00 
Huur verenigingsbok type Z09    €          153,50 
Huur verenigingsbok type Z06    €          130,80 
Huur verenigingsbok type M20    €          130,80 
Verzamelbok (eigen bouw bokken)     €            65,00 
Huur verenigingsbok per 7 dagen of een gedeelte daarvan    €            52,50 
Stallen op winterbok in de zomerperiode of gedeelte daarvan    €            60,75 
   

Tarieven winterseizoen                                                       
  

Liggeld nat en droog per m2    €            11,20 
Liggeld minimum bedrag   €            96,20 
Liggeld droog, max. 6 meter max. 350 kg.    €            74,90 
Liggeld Optimist / bijboot inclusief sticker, < 3 meter en < 100 kilo 

 
 €            48,75 

Finnjol passanten (half november tot 1 maart)   
 

 €            61,15 
Finnjol passanten (per keer)   

 
 €              6,10 

Huur verenigingsbok type Z18    €          286,35  
Huur verenigingsbok type Z16    €          286,35  
Huur verenigingsbok type Z12    €          254,40 
Huur verenigingsbok type Z09    €          214,25 
Huur verenigingsbok type Z06    €          182,30 
Huur verenigingsbok type M20      €          182,30 
Huur verenigingsbok per 7 dagen of een gedeelte daarvan;                                                €            52,55 
Verzamelbok (eigenbouw bokken) 

 
 €            90,65       
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Hellingen gedurende gehele jaar                                        
Voor leden boot uit en in water halen (< 20 ton) en op en van bok plaatsen                               
Voor leden boot uit en in water halen (> 20 ton) en op en van bok plaatsen                               

             €          129,80 
 €          162,75 

Voor leden en niet leden (uitsluitend in bijzondere situaties) boot uit het water halen ( < 20 ton) en 
max. 2 uur op botenlift voor kortdurende werkzaamheden                                                            

 

 €            47,40 

      
Voor leden en niet leden (uitsluitend in bijzondere situaties) boot uit het water halen (> 20 ton) en  
max. 2 uur op botenlift voor kortdurende werkzaamheden                                                            

 
  
 €            58,75 

Voor niet leden (<20 ton) uitsluitend in bijzondere situaties 
Voor niet leden (>20 ton) uitsluitend in bijzondere situaties 

 
 €          195,00 
 €          243,00 

 
    

Diversen                                                                                   
Wimpel ‘De Zuidwal’   €              7,00 

Afstandbediening hek  (= € 55,00 huur en € 55,00 borgsom)   €          110,00  

Advertentiekosten clubblad per 1/8e pagina    €            82,75 
Stroom per Kw    €              0,39  
Administratiekosten 2de herinnering factuur contributie / zomerliggeld en/of winterliggeld  
Gebruik van de trailerhelling voor NIET leden per keer  

 €            25,00 
 €            16,50 

 
 
    

 
NB Bovenstaande diensten worden uitsluitend ter beschikking gesteld 

aan leden van de Z & Mv ‘De Zuidwal’ tenzij er sprake is van een bijzondere situatie 
Vermelde tarieven zijn inclusief BTW waar van toepassing. 

        

Tarieven zijn formeel goedgekeurd in de ALV van 13 oktober 2021 
    

 Aanmelden lidmaatschap uitsluitend via: www.dezuidwal.nl 
 

    
   
     

    

 
  

 
  

 
  

   

  

   

 
 

 

http://www.dezuidwal.nl/

