
Reserveringsformulier winter-ligplaats of winterstalling 2022/2023
Kijk voor alle tarieven op pag. 2 / achterzijde Bok nr.

Dhr / Mevr. Voorletters: Achternaam:

Geboortedatum:        

Adres:

Postcode: Woonplaats:

E-mail:

Telefoonnummer: Mobiel:

Ligplaats: Naam schip/catamaran:

Afmeting schip/catamaran: Lengte in meters: Breedte in meters:

  Ja, ik reserveer hierbij bovengenoemde ligplaats voor de periode van 1 november 2022 tot 1 april 2023.

  Ja, ik reserveer hierbij winterstalling van 1 november 2022 tot 1 april 2023.

Betreft:

   Winterstalling in de loods (beperkt ruimte) *

   Winterstalling op de wal *

   Winterstalling op eigen trailer *

   Winterstalling catamaran *

   Winterstalling lege trailer *

   Hellingbeurt in de loods (max. 10 dagen)    Transport over het terrein

   Hellingbeurt op de wal (max. 14 dagen)    Afspuiten

   Gebruik kraan    Milieuheffing

   Mast zetten of leggen, excl. arbeid    Transport naar de kraan

  Nee, ik heb geen belangstelling voor winterstalling op Molecaten Jachthaven Flevostrand 
en zal mijn schip/catamaran vóór 1 november a.s. van het terrein verwijderen.

* Je bent vanaf 1 mei het tarief zomerstalling per dag verschuldigd indien de boot niet vóór deze datum 

  uit de winterstalling verwijderd is.

Op deze reservering zijn de algemene voorwaarden van de HISWA voor de huur en verhuur van ligplaatsen 
van toepassing, welke ondergetekende ontvangen heeft. Ondergetekende verklaart tevens bekend te zijn dat 

in het kader van onderhavige huur/stalling hij/zij een verzekering dient te hebben en te houden voor 

genoemd schip gedurende huur/stallingsperiode, welke tenminste dekking geeft tegen risico van wettelijke 

aansprakelijkheid. Het kranen van het schip voor in- en uit het water, het op- en aftuigen van de masten, is 

voor risico van de jachteigenaar.

Datum:   Handtekening:

Retourneren: per post naar Molecaten Park Flevostrand, Strandweg 1, 8256 RZ Biddinghuizen of  

inscannen en e-mailen naar: flevostrand@molecaten.nl



Molecaten Jachthaven Flevostrand
Strandweg 1

8256 RZ Biddinghuizen

tel 0320 - 288 480

flevostrand@molecaten.nl

www.molecaten.nl/jachthaven-flevostrand

PRIJSLIJST • Diensten & winterstalling Molecaten Jachthaven Flevostrand 
Periode 1 april 2022 t/m 31 maart 2023
Prijslijst per 1-2-2023. Alle voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen.

Diensten

• Hellingbeurt in de loods (max. 10 dagen), per m2 € 11,05  1, 2)

   Incl. 2x gebruik kraan, schoonspuiten onderwaterschip, bokhuur en transport over het terrein naar de loods.

   Iedere dag langer, per m2 € 1,85  1)

• Hellingbeurt op de wal (max. 10 dagen), per m2 € 7,90  1, 3)

   Incl. 2x gebruik kraan, schoonspuiten onderwaterschip, bokhuur en transport.

   Iedere dag langer, per m2 € 1,85  1)

• Gebruik van de kraan per keer, schip tot 8 meter lengte € 69,30

   Boven 8 meter, per meter € 13,15

• Gebruik van de tractor per keer € 19,45

• Transport naar de kraan, schip tot 8 meter lengte € 38,35

   Boven 8 meter, per meter € 7,60

• Mast zetten of leggen € 62,50

• Afspuiten, per m2 € 2,10  1)

• Milieuheffing voor niet-ligplaatshouders € 38,05

• Milieuheffing per dag € 0,80

• Transport over het terrein per handeling/per keer € 26,00

• Arbeidsloon per uur € 38,00

Winterstalling 1 november 2022 t/m 31 maart 2023

• Winterstalling in de loods, per m2 – Beperkt ruimte! Vooraf overleg havenmeester. € 47,50  1)

   Incl. 2x gebruik kraan, schoonspuiten onderwaterschip, bokhuur en transport over het terrein naar de loods.

• Winterstalling op de wal, per m2 € 27,55  1)

  Incl. 2x gebruik kraan, schoonspuiten onderwaterschip, bokhuur en transport.

• Winterstalling eigen trailer, per m2 € 16,55  1) 4)

  Incl. schoonspuiten onderwaterschip en transport over het terrein, excl. kranen

• Winterstalling Jollenstrand € 71,90

• Winterstalling catamaran € 82,15

• Winterstalling lege trailer € 127,30

Zomerstalling 1 mei t/m 1 november 2023

• Zomerstalling op de bok, per dag € 14,95

• Zomerstalling op trailer, per dag € 11,55

Factuur winterstalling

Standaard dient u het totale bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

1)  grootste lengte x grootste breedte
2) met een mininum van € 250,-
3) met een mininum van € 200,-
4) met een mininum van € 150,-
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