
Tarievenlijst Watersport Vereniging Schiphol

Contributie 2022 2023

Vereniging (vrijgesteld van BTW)

Werkende leden en buitengewone leden (1)
per jaar € 57,00 € 57,00

Junior deelnemers (1)
per jaar € 17,50 € 17,50

Begunstigers en niet-actieve leden per jaar € 20,00 € 20,00

Inschrijfgeld eenmalig € 12,50 € 12,50

Administratiekosten bij geweigerde incasso per keer € 12,50 € 12,50

Borg toegangspas per pas, retour bij inlevering pas € 25,00 n.v.t.

Haven (incl. 21% BTW
(2)

)

Entreegelden haven eenmalig per m2 schip € 18,15 € 18,15

Zeilen (vrijgesteld van BTW)

Zeilleden, volwassenen per jaar € 86,00 € 96,00

Zeilleden, jeugd (t/m 18 jaar) per jaar € 62,00 € 82,00

Tarieven Haven (alleen voor havenleden WVS) 2022 2023

Liggelden
(3)

 (incl. 21% BTW
(2)

) 

Zomer / water per m2 box € 14,16 € 14,16

Zomer / loods, parkeerterrein, jollenhelling of rek per m2 schip of (lege) trailer € 18,85 € 18,85

Zomer / Surf-of SUP-plank per plank € 16,00 € 25,00

Winter / water per m2 schip € 5,38 € 5,38

Winter / loods per m2 schip of trailer € 22,63 € 22,63

Winter / land (incl. gestapelde opslag in fietsenstalling) per m2 schip of trailer € 11,31 € 11,31

Winter / land overdekt (ruimte tussen loodsen) per m2 schip of trailer € 16,98 € 16,98

Winter / Surf- of SUP-plank per plank € 25,00 € 25,00

Waterverblijfsbelasting (n.v.t. voor inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart)

Bootlengte 4-8 meter per jaar per boot € 47,25 € 48,20

Bootlengte 8-12 meter per jaar per boot € 59,40 € 60,59

Bootlengte >12 meter per jaar per boot € 74,10 € 75,58

Faciliteiten (incl. 21% BTW
(2)

) 

Elektra per box / per zomerseizoen € 36,30 € 42,35

Elektra per box / per winterseizoen € 18,15 € 21,18

Hellingkosten (t.b.v. winterstalling/klusweken) (4) per m2 schip, uit en in het water € 4,36 € 4,36

Incidenteel gebruik havenfaciliteiten  (incl. 21% BTW
(2)

) 

Zomerliggeld loods/parkeerterrein (maximaal 14 dgn) per m2 schip, per dag € 0,25 € 0,25

Gebruik hogedrukspuit per keer € 10,00 € 10,00

Kraantarief schepen per m2 schip, per keer uit of in het water € 2,00 € 2,00

Kraantarief overig kraangebruik per 15 minuten € 15,00 € 15,00

Verplaatsen per schip € 15,00 € 15,00

Tarieven Zeilen (alleen voor zeilleden WVS) 2022 2023

Instructie (vrijgesteld van BTW)

Volwassenen per jaar € 76,00 € 76,00

Volwassenen, verkorte cursus 4 keer, inclusief examen € 25,00 € 25,00

Jeugd per jaar € 254,00 € 254,00

Korting op jeugdinstructie bij gebruik eigen Optimist per jaar -€ 50,00 -€ 50,00

Gebruik boten  (vrijgesteld van BTW)

Verenigingszeilboten n.v.t. € 0,00 € 0,00

Eigen risico bij schade per gebeurtenis € 250,00 € 250,00

Overige tarieven 2022 2023

Scholletjesbos (incl. 6% BTW, alleen voor leden WVS)

Onkostenvergoeding per week(5)
€ 300,00 € 300,00

Onkostenvergoeding per weekend/midweek(5)
€ 150,00 € 150,00

Aanbetaling bij reservering per reservering, verrekend met betaling verblijf(6)
25% 25%

Eigen risico bij schade per huurperiode € 175,00 € 175,00

Verenigingssloep

Gebruik per dagdeel ('s ochtends, 's middags, 's avonds) € 50,00 € 50,00

Gebruik per 2 aansluitende dagdelen € 80,00 € 80,00

Gebruik per dag € 100,00 n.v.t.

Eigen risico bij schade per gebeurtenis € 250,00 € 250,00

Gastgebruik haven (incl. 21% BTW)

Liggeld per dag per m LOA € 1,00 € 1,00

Elektra per dag € 1,00 € 2,00

Waterverblijfsbelasting passanten per persoon per verblijf (elke kalenderdag is 1 verblijf) € 1,50 € 1,53

(1) 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Versie: januari 2023

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de ledenadministratie, ledenadministratie@wvschiphol.nl.

De aanbetaling van 25% van de totale onkostenvergoeding wordt uitsluitend gerestitueerd bij annulering 2 maanden of langer vóór aanvang van de huurperiode.

Inclusief lidmaatsschap van het Watersportverbond. Voor leden van de Blue Dragons wordt dit lidmaatschap in mindering gebracht.

Tarieven voor zeil- en roeiboten zijn vrijgesteld van BTW; vermelde tarieven voor surf- of SUP-plank is zonder BTW.

In de liggelden is drinkwater inbegrepen.

In de hellingkosten is inbegrepen: eenmalig gebruik hogedrukspuit, verplaatsen van het schip en heffen mast.

week: ma 14:00 – ma 12:00  / midweek: ma 14:00 – vrij 12:00 / weekend: vrij 14:00 – ma 12:00.


