
Bijlage B van het Huishoudelijk Reglement: tarieven 2020

Referentie: oktober 2005 (2004=100)
Index oktober 2018 132,57
Index oktober 2019 133,21
Gezien de minimale toename van het indexcijfer wordt er geen aanpassing doorgevoerd in 2020

Toetredingsbijdrage

Het eenmalige toetredingsrecht voor een effectief lid bedraagt € 250,00

Lidgelden

De jaarlijkse lidmaatschapbijdrage voor een effectief lid bedraagt € 105,00
De jaarlijkse lidmaatschapbijdrage voor een steunend lid bedraagt € 60,00
De jaarlijkse lidmaatschapbijdrage voor een student lid bedraagt € 25,00

Bergingsgelden effectieve leden Excl. Btw btw Incl. btw

A. Zomerperiode (van 15/04 tot 14/10)
Berging op het water (per m²) € 7,58 € 1,59 € 9,17
Berging op het terrein (per m²) € 11,37 € 2,39 € 13,76
Berging in de loods (per m²) € 16,11 € 3,38 € 19,49

B. Winterperiode (15/10 tot 14/04)
Berging op het water (per m²) € 7,58 € 1,59 € 9,17
Berging op het terrein (per m²) € 11,37 € 2,39 € 13,76
Berging in de loods (per m²) € 16,11 € 3,38 € 19,49

C. Berging volledig jaar 
Jaarberging op water € 13,27 € 2,79 € 16,06
Jaarberging in loods € 32,21 € 6,76 € 38,97
Jaarberging op terrein € 22,74 € 4,78 € 27,52

Tarieven voor eenmalig gebruik van kraan K.Y.C.G.vzw

Kraangeld schip € 52,91 € 11,11 € 64,02
Kraangeld mast € 26,45 € 5,55 € 32,00

* enkel voor leden omwille van verzekerbaarheid risico's

Consumptieprijsindex

K.Y.C.G. vzw
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Tarieven voor eenmalig gebruik van grote kraan 

Gewicht v.d. boot > 10 ton 121,86 € 25,59 € 147,45
Gewicht v.d. boot > 3,5 ton ≤ 10 ton 103,80 € 21,80 € 125,60
Gewicht v.d. boot ≤ 3,5 ton 85,76 € 18,01 € 103,77

* enkel voor leden omwille van verzekerbaarheid risico's

Tarieven voor huur van stoel tijdens bergingsperiode

Standaard bok (4 steunen) € 90,27 € 18,96 € 109,23
Verzwaarde bok (8 steunen) € 135,40 € 28,43 € 163,83

Standaard bok (4 steunen) € 26,81 € 5,63 € 32,44
Verzwaarde bok (8 steunen) € 40,23 € 8,45 € 48,68

* enkel voor leden omwille van verzekerbaarheid risico's

Effectieve leden

Slipway (eenmalig in en/of uit) € 13,41 € 2,82 € 16,23
Slipway (jaarbasis) € 53,63 € 11,26 € 64,89

Niet-leden

Slipway (eenmalig in en/of uit) € 22,35 € 4,69 € 27,04

Tarieven voor gebruik hogedrukreiniger

Huur hogedrukreiniger (per. 30 min.) € 13,41 € 2,82 € 16,23

Staangeld bootstoelen en aanhangwagens

Voor aparte berging in loods of op terrein (per maand) € 8,93 € 1,88 € 10,81

Tarieven voor gebruik van slipway

Tarieven voor huur van stoel voor 14 dagen (verplicht lidmaatschap)

K.Y.C.G. vzw
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Statiegeld mastenberging

Wordt toegepast voor masten welke niet gekoppeld zijn aan een
boot in berging Per maand € 2,68 € 0,56 € 3,24

Per seizoen/bergingsperiode, huur teller € 8,53 € 1,79 € 10,32
Per seizoen/bergingsperiode, forfaitaire minimum aanrekening € 8,53 € 1,79 € 10,32
Per seizoen/bergingsperiode verbruik Per kWh € 0,31 € 0,07 € 0,38
Per jaar, kost teller € 17,07 € 3,58 € 20,65

Excl. Btw btw Incl. btw

tot 6 meter € 10,00 € 2,10 € 12,10
6 tot 7,99 meter € 15,00 € 3,15 € 18,15
8 tot 9,99 meter € 20,00 € 4,20 € 24,20
10 tot 11,99 meter € 25,00 € 5,25 € 30,25
12 tot 13,99 meter € 30,00 € 6,30 € 36,30
14 tot 15,99 meter € 35,00 € 7,35 € 42,35
16 tot 17,99 meter € 40,00 € 8,40 € 48,40
vanaf 18 meter en meer: volgens effectief verbruik

 

Passantentarieven per dag (inclusief 21% btw, 100 liter water, elektriciteit & wifi)

Breedte
< 4 meter > 4 meter

tot 6 meter € 15,00 € 20,00
6 tot 7,99 meter € 17,00 € 22,00
8 tot 9,99 meter € 19,00 € 26,00
10 tot 11,99 meter € 21,00 € 28,00
12 tot 13,99 meter € 23,00 € 32,00
14 tot 15,99 meter € 26,00 € 36,00
16 tot 17,99 meter € 28,00 € 39,00
vanaf 18 meter en meer € 32,00 € 43,00

Bij verblijf van meer dan één week, kunnen bijzondere voorwaarden bekomen worden in overleg
met het bestuurslid dat instaat voor het havenbeheer.
Na veelvuldige opmerkingen dat deze leggelden overdreven duur zijn in vergelijking met andere
haven, dienen deze tarieven opnieuw op de agenda te komen.

Waterverbruik

Gebruik electriciteitsvoorzieningen

K.Y.C.G. vzw
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