
Het tarief bedraagt voor: Het tarief bedraagt voor:

1. Doorvaart van een vrachtschip per ton laadvermogen : A. Vrachtschepen
met een minimum van € 11,35 1. Doorvaart per ton laadvermogen :

a per keer € 0,12 met een minimum van € 11,35
b retour € 0,18 a per keer € 0,12
c per maand € 2,55 b retour € 0,18
d per kwartaal € 3,75 c per jaar € 9,60
e per half jaar € 6,30
f per jaar € 10,05 2. Lossen, laden per ton laadvermogen

met een minimum van € 11,35

2.
Lossen, laden en verblijf, gedurende deze
werkzaamheden van een vrachtschip per ton
laadvermogen

a Per keer € 0,14

met een minimum van € 11,35 b Per jaar € 11,20
a 1 enkele keer (max. week verblijf) 0,14
b week € 0,44 3. Verblijf (exclusief laden en lossen) per ton laadvermogen
c per maand € 2,95 a Per week € 0,10
d per kwartaal € 4,35
e per half jaar € 7,30 B. Andere vaartuigen
f per jaar € 11,65 4. Doorvaart met gebruik van minimaal één brugopening, prijs per meter:

(Onder 1 week wordt verstaan het gedurende een
onafgebroken periode  binnen een week meerdere malen
laden en lossen)

a Per keer € 1,20

b Per jaar € 14,40

3.
Doorvaart per keer van een ander vaartuig met een
lengte:

a kleiner dan 5 meter per keer € 0,00 5. Verblijf (inclusief doorvaart), prijs per meter
b van 5 tot 10 meter per keer € 10,15 a dag € 1,40

c van 10 tot 15 meter per keer € 15,35
Bij een aansluitend verblijf van drie dagen of meer wordt het tarief onder a berekend
met een korting van 25%.

d van 15 tot 25 meter per keer € 20,50 Voor de tarieven per meter onder 3 en 4 wordt de lengte berekend op de decimaal.

e van 25 tot 40 meter per keer € 28,15

f van meer dan 40 meter per keer € 35,85 6.
Verblijf van oktober tot maart op een winterligplaats met een ander vaartuig met een
lengte van:

a kleiner dan 5 meter € 130,00
4. Doorvaart met een ander vaartuig met een lengte: b van 5 tot 10 meter € 261,00
a kleiner dan 5 meter, per jaar € 0,00 c van 10 tot 15 meter € 390,00
b.1 van 5 tot 7 meter € 123,00 d van 15 tot 25 meter € 651,00
b.2 van 7 tot 10 meter € 123,00 e van 25 tot 40 meter € 1.042,00
c van 10 tot 15 meter, per jaar € 185,00 f van meer dan 40 meter € 1.302,00
d van 15 tot 25 meter, per jaar € 245,00

e van 25 tot 40 meter, per jaar € 338,00 7. Verblijf op een vaste ligplaats voor (plezier)vaartuigen met een ligplaatslengte van:

f van meer dan 40 meter, per jaar € 430,00 a  5 meter € 187,00
b 7 meter € 382,00
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5.
 Verblijf per dag, incl. eenmalige doorvaart, elektra en
water, met een ander vaartuig met een lengte van:

c 10 meter € 482,00

a kleiner dan 5 meter € 6,15 d 15 meter € 714,00
b van 5 tot 10 meter € 12,25 d 25 meter € 1.114,00
c van 10 tot 15 meter € 18,45 e van meer dan 25 meter € 1.713,00
d van 15 tot 25 meter € 24,60
e van 25 tot 40 meter € 33,80 8. Voor een ligplaats op het Noorderbuiten Spaarne van het type:
f van 40 tot 60 meter € 71,70 A: afmeting van de box 6 x 2,5 m, oppervlakte 15,0 m2 € 599,00
g van 60 tot 90 meter € 143,00 B: afmeting van de box 6 x 3,0 m, oppervlakte 18,0 m2 € 720,00
h van meer dan 90 meter € 215,00 C: afmeting van de box 7 x 3,2 m, oppervlakte 22,4 m2 € 895,00

Voor vaartuigen, zijnde beroepsvaart anders dan bedoeld
onder 1., zijn de genoemde tarieven onder a. tot en met
h. exclusief elektra.

D: afmeting van de box 8 x 3,4 m, oppervlakte 27,2 m2 € 1.087,00

Bij een aansluitend verblijf van drie dagen of meer wordt
het tarief berekend over het aantal dagen van verblijf
verminderd met één (1) dag

E: afmeting van de box 9 x 3,3 m, oppervlakte 29,7 m2 € 1.188,50

6.
Verblijf per week, incl. eenmalige doorvaart, elektra en
water, met een ander vaartuig met een lengte van:

F: afmeting van de box 10 x 3,5 m, oppervlakte 35,0 m2 € 1.399,00

a kleiner dan 5 meter € 30,70 G: afmeting van de box 11 x 4,0 m, oppervlakte 44,0 m2 € 1.759,00
b van 5 tot 10 meter € 62,45 De jaartarieven onder 7 en 8 zijn inclusief het doorvaartrecht
c van 10 tot 15 meter € 92,15
d van 15 tot 25 meter € 123,00 C. Diensten/faciliteiten
e van 25 tot 40 meter € 169,00 9. Gebruik havendienstboot + bemanning
f van 40 tot 60 meter € 430,00 a Eerste uur € 150,00
g van 40 tot 90 meter € 860,00 b Elk volgend uur € 100,00
h van meer dan 90 meter € 1.290,00 c Lichten en/of wegslepen van vaartuig € 400,00

Voor vaartuigen, zijnde beroepsvaart anders dan bedoeld
onder 1., zijn de genoemde tarieven onder a. tot en met
h. exclusief elektra.

7. Administratiekosten per reservering € 59,20 10. Bewaarkosten vaartuig per meter
a Per dag € 2,00

8.
Op- en afstaptarief (maximaal 2 uur) per reservering,
inclusief administratiekosten

€ 75,45

11. Inname pleziervaartuig op grond van afstandsverklaring (m.u.v. stalen schepen) € 50,00

9.
Verblijf van oktober tot maart op een winterligplaats met
een ander vaartuig met een lengte van:

a kleiner dan 5 meter € 130,00 12. Gebruik bilgepomp per keer € 3,50
b van 5 tot 10 meter € 261,00
c van 10 tot 15 meter € 390,00 13. Elektra per Kwh
d van 15 tot 25 meter € 651,00 a Walstroom riviercruise € 0,35
e van 25 tot 40 meter € 1.042,00 b Walstroom binnenvaart € 0,28
f van meer dan 40 meter € 1.302,00 c Elektrapunt pleziervaart € 0,50

Voor vaartuigen op locaties waar elektra-of
watervoorzieningen beschikbaar zijn, wordt per dag
energieverbruik als bedoeld onder 12, in rekening
gebracht.

14. Warm water doucheruimte per keer € 0,50



10.
 Verblijf op een vaste ligplaats voor (plezier)vaartuigen
met een ligplaatslengte van:

15. Reserveringskosten per meter € 0,35

a  5 meter € 183,00

b.1 7 meter € 373,00
Indien de reservering ten minste twee weken van tevoren wordt geannuleerd, dan zal
50% van de reserveringskosten gerestitueerd worden.

b.2 10 meter € 471,00 Bij annulering binnen twee weken zal geen restitutie plaats vinden.

c 15 meter € 698,00
Bij het niet verschijnen na reservering wordt het havengeld voor het gereserveerde
aantal meters in rekening gebracht.

d 25 meter € 1.089,00
e 40 meter € 1.674,00
f van meer dan 40 meter € 2.753,00  D. Algemene opmerkingen

Deze jaartarieven zijn inclusief het doorvaartrecht en
tarieven zijn exclusief btw, met uitzondering van de tarieven voor onder 2, 3, 10 en 14
(21%btw).

vanaf 1-1-2015 exclusief BTW
Voor volledig elektrisch aangedreven of op spierkracht voortbewogen vaartuigen geldt
een korting van 20% op het van toepassing zijnde tarief onder de punten 1 t/m 8 uit de
tabel. Korting wordt alleen vooraf en op aanvraag gegeven.
In deze regeling wordt een gedeelte van een uur gerekend als een uur.

11.
Voor een ligplaats op het Noorderbuiten Spaarne van het
type:

A: afmeting van de box 6 x 2,5 m, oppervlakte 15,0 m2 € 586,00 Behorende bij het raadsbesluit van < >.

B: afmeting van de box 6 x 3,0 m, oppervlakte 18,0 m2 € 704,00

C: afmeting van de box 7 x 3,2 m, oppervlakte 22,4 m2 € 875,00

D: afmeting van de box 8 x 3,4 m, oppervlakte 27,2 m2 € 1.063,00 De griffier van Haarlem

E: afmeting van de box 9 x 3,3 m, oppervlakte 29,7 m2 € 1.161,00

F: afmeting van de box 10 x 3,5 m, oppervlakte 35,0 m2 € 1.368,00

G: afmeting van de box 11 x 4,0 m, oppervlakte 44,0 m2 € 1.719,00

Deze jaartarieven zijn inclusief het doorvaartrecht

12. Energieverbruik per dag (incl. BTW) € 4,55

13. Gebruik havenboot per keer € 85,50
plus gebruik havenboot per uur € 146,00
plus bemanningslid per stuk, per uur € 93,30
Deze tarieven zijn inclusief BTW.

14. Lichten of wegslepen vaartuigen per keer, incl. BTW € 392,00
Bewaartarief:

a kleiner dan 5 meter per week € 31,75
b van 5 tot 10 meter per week € 64,10



De tarieven van de doorvaart zijn exclusief BTW, de
tarieven van het verblijf zijn incl. BTW, met uitzondering
van artikel 10. Deze zijn met ingang van 1-1-2015
exclusief BTW

De tarieven voor het laden en lossen zijn inclusief BTW.

In deze regeling wordt een gedeelte van een uur
gerekend als een uur.

Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de
gereserveerde ligplaats en dit schriftelijk, tenminste 1
week vóór de reserveringsdatum, aan de havenmeester
wordt meegedeeld, wordt 50% van het voor de
reservering betaalde bedrag teruggegeven, met
uitzondering van de administratiekosten. Omboeken van
schepen van dezelfde rederij voor dezelfde reservering
(datum/tijd) geldt als een annulering en wordt als een
nieuwe reservering in behandeling genomen. Aan de
reservering kunnen pas rechten worden ontleend nadat
hierover het verschuldigde bedrag is betaald.


