Watersportcentrum de Leeuwenbrug B.V.
Noorderhaven / Zuiderhaven – 2019-2020
Algemeen:

Tarieven zijn inclusief 21% BTW

Jaar:

1 april 2019 – 1 april 2020

Winterseizoen:

Van 1 november tot 1 april worden de toegangsbruggen naar de Noorderhaven en Zuiderhaven op
zondagen en feestdagen niet bediend. Dus in- en uitvaart is in die periode op zon- en feestdagen niet
mogelijk.

Boxmaat:

Berekening m²’s boxmaat: lengte x breedte

Lengte:

Lengte vaartuig, naar boven afgerond op hele meters

Breedte:

Breedte vaartuig + 0.50 meter

WTB:

Watertoeristenbelasting; Verordening Gemeente Harlingen*

* De forfaitaire heffingsgrondslag (het forfait) voor de WTB 2019 wordt bepaald door de verhouding van het gemiddeld
aantal etmalen per persoon en het gemiddeld aantal verblijf houdende personen per vaartuig op een vaste ligplaats.
Het tarief bedraagt € 1,05 per persoon. Inwoners van de gemeente Harlingen zijn vrijgesteld van WTB.
Het aantal personen dat verblijf heeft gehouden is bepaald op:
-

2,2 personen bij een pleziervaartuig met een lengte van ten hoogste 10 meter;

-

2,0 personen bij een pleziervaartuig met een lengte van meer dan 10 meter;

-

tweederde van het aantal slaapplaatsen bij zeilende bedrijfsvaartuigen.

Het aantal etmalen dat door de voorgenoemde personen verblijf is gehouden is bepaald op:
-

14 voor pleziervaartuigen met een lengte van ten hoogste 10 meter;

-

16 voor pleziervaartuigen met een lengte van meer dan 10 meter;

-

26 voor zeilende bedrijfsvaartuigen.

TARIEVEN VASTE LIGPLAATSEN:
Aan steigers

€ 44.71 per m2 boxmaat per jaar

Aan kade

€ 22,89 per m2 scheepsmaat per jaar

Commerciële ligplaatsen

€ 89.39 per m2 boxmaat per jaar (geen Bruine zeilvaart aan kade of steigers)

Milieutoeslag

€ 100.40 per vaartuig per jaar

Elektriciteit

Vast recht: € 104.53 per jaar

Water

€ 0,59 per +/- 100 liter

Verbruik: € 0,41 per kWh

TARIEVEN PASSANTEN:
Per strekkende meter of
gedeelte hiervan

Éénrompschepen

Meerrompschepen

Per etmaal of etmaaldeel

€ 2,07

€ 3.01

Per week

€ 10,51

€ 15,68

Per maand

€ 38.03

€ 54.65

Elektriciteit verbruik

€ 0,59 per kWh/max. 8 uur

Water

€ 0,57 per +/- 100 liter

OVERIGE TARIEVEN:
€ 400.39 (per seizoen)

KLEINE BOOTJES; BIJ BOOTJES; TENDERS
BEROEPSVAART:

Bruine zeilvaart – Winter (1 okt - 1 apr)

€ 21.38 per strekkende meter lengte

Milieutoeslag

Per jaar € 100.40

Winterseizoen € 50.19

Havenkantoor:

Havenmeester:

Noorderhaven 34

Dhr. Richard van Stekelenburg

Gsm: 06-53846734

8861 AN Harlingen NL

Email: richard@interharbours.com

Fax: 0517-415047

Tel: 0517-415666

Internet: www.interharbours.com
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