Ta r i e v e n H a v e n 2 0 1 9
Roegeweg 9
9629 PA Steendam
tel. 0598-431543
Fax 0598-431754
www.de-otter.nl
deotter@hetnet.nl

Haven seizoen van 01/04/2019 tot 01/11/2019
** Vaste gasten van de camping krijgen 10% korting op een seizoenplaats in de haven **

Havenbox
per maand
per seizoen **
Box 4 meter
n.v.t.
€
210,00
Box 5 meter
€
50,00
€
260,00
Box 6 meter
€
60,00
€
310,00
Box 7 meter
€
72,00
€
375,00
Box 8 meter
€
89,00
€
460,00
Box 10 meter
€
126,00
€
642,50
Box 12 meter
€
146,00
€
755,00
Box 14 en 16 meter
€
167,00
€
865,00
Boten in de lengte
€
14,00 p/m v.a. 8m
€
65,00 p/m v.a. 8m
Boot op de wal
€
20,00 p/m2 per seizoen (mnd=totaal:2)
(Boten met een seizoenplaats kunnen een box reserveren en één keer gratis gebruik maken van de helling
of de kraan)

Diversen haven
Water per 100 liter
Vuilwater lozen
Elektra per dag
Elektra per seizoen
Zelf schoonspuiten tot 6m.
Zelf schoonspuiten > 6m.
Door ons laten schoonspuiten resp.
Helling 1x in/ uit
Helling voor het hele seizoen
Kraan tot 450 kg *
Kraan tot 2500 kg *
Gebruik tractor per keer
Trailer op terrein per seizoen tot 8 m

€
0,50
€
2,50 (melden bij de receptie)
€
2,50
€ 140,00
€
7,50
€ 12,00
€ 17,50 en € 25,00
€
5,00
€ 55,00
€ 25,00 (van 1/04 tot 1/11)
€ 35,00 (van 1/04 tot 1/11)
€ 20,00
€ 40,00

Stalling (alleen voor eigen haven gasten)
Trailer op terrein per seizoen v.a. 8 m € 55,00
Winterstalling binnen per m²
€ 20,00 (van 1/11 tot 1/04)
Winterstalling buiten per m²
€ 15,00 (van 1/11 tot 1/04)
Huur bokken
€ 40,00 *
* Extra werkzaamheden op basis van arbeidsloon á € 35,00 p/u. Kosten gebruik materialen in overleg.

Haven reglement
Bij aankomst (begin van het seizoen) en vertrek (eind van het seizoen) de boot altijd melden bij
de receptie, restaurant of mail. Graag ook als u de boot tijdelijk uit de haven haalt.
Leg de boot ten alle tijden in de door u gereserveerde haven box.
Geef u juiste adres, telefoonnummer, email en boot gegevens door zodat we in geval van
calamiteiten de boot eigenaar kunnen bereiken.
Kranen van de boot gaat op afspraak van 1 april tot 1 november.
Bij stalling trailer graag u naam op de trailer achterlaten en dit melden bij de receptie.
Boten in de haven goed vastleggen met stevige lijnen en stootwillen tussen de boten en steiger.
U dient u boot schoon en netjes te houden. Zelf de boten hozen bij veel regenval.
Het is verstandig indien mogelijk, buitenboordmotoren te beveiligen met een hangslot o.i.d.
Recreatiecentrum De Otter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing, diefstal en of
beschadiging van uw eigendom.

