
Pagina 1

Tabel behorende bij de "Verordening liggeld pleziervaartuigen, passagiers- en charterschepen  2022".

1. Passanten (losse) ligplaatsen, passagiers- en charterschepen

Het tarief voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig
bedraagt per dag of een gedeelte daarvan:
tot 8 meter € 10.50
8 tot 9 meter € 11.50
9 tot 10 meter € 12.50
10 tot 11 meter € 13.45
11 tot 12 meter € 14.45
12 tot 13 meter € 15.45
13 tot 14 meter € 16.45
schepen langer dan 14 meter worden apart berekend

2. Vaste ligplaatsen per boxmaat

Het tarief voor een vaste ligplaats per boxmaat.

Boxmaat jaarplaats jaarplaats met zijsteiger

7 x 2,4 meter € 294.05 € 322.45 
8 x 2,5 meter € 339.90 € 372.35 
8 x 2,7 meter € 346.00 € 379.25 
8 x 3,7 meter € 352.85 € 386.55 
9 x 2,7 meter € 387.35 € 423.85 
9 x 3,2 meter € 394.65 € 431.95 
9 x 3,7 meter € 401.55 € 439.25 
11 x 3,3 meter € 474.55 € 519.15 
11 x 3,7 meter € 483.90 € 529.30 
11 x 4,1 meter € 492.80 € 539.45 
14 x 4,3 meter n.v.t € 675.30 
14 x 4,7 meter n.v.t € 687.50 
op schepen aan de kopsteiger of kade is een apart tarief van toepassing

Indien de recreatieve passant/tijdelijke ligplaatshouder gedurende het hoogseizoen langer dan
twee weken een ligplaats inneemt wordt er geen specifiek tarief toegepast.
De toewijzing van deze ligplaats is steeds van tijdelijke aard en kan per direct worden opgezegd. 

3. Voor vaste ligplaats voor pleziervaartuigen aan de kopsteigers of aan de kade  
 is een apart tarief van toepassing, waarbij de lengte wordt afgerond op een meter

Alle genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W. 
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De griffier van Schagen,
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