TARIEVEN LANGERBRUGGE 2020-2021
Ligplaatsen te water
Winterligplaats / (15-10-2020 tot 14-04-2021)
Zomerligplaats / (15-04 2021 tot 14-10-2021)

15,20 € / m²
15,20 € / m²

Berging in de loods (excl. Elektriciteit, werkuren en kraan)
Winterberging (loods) / (15-10-2020 tot 14-04-2021)
Zomerberging (loods) / (15-04-2021 tot 14-10-2021)
Mastenstalling

27,85 € / m²
20,50 € / m²
2,35 € / meter

Berging op het terrein (excl. Elektriciteit, werkuren en kraan)
Winterberging (kade-parking) / (15-10-2020 tot 14-04-2021)
Zomerberging (kade-parking) / (15-04 2021 tot 14-10-2021)

19,90 € / m²
18,40 € / m²

Handelingen in en uit te water – winterberging 2020-2021
Gebruik botenkraan
Gebruik mastenkraan
Milieu bijdrage
Huur Karcher
Werkuren*

27,50 € / vast bedrag
13,30 € / vast bedrag
34,00 € / vast bedrag
1,65 € / meter
63,70 € / uur

Uurtarieven & Algemene tarieven
Huur stoel
Plastiek overdek
Water verbruik
Elektriciteit verbruik
Huisvuil

Inbegrepen
4,50€ / m
Inbegrepen
Markttarief
Inbegrepen

*Werkuren worden aangerekend voor:
Alle handelingen die nodig zijn voor het uit en in het water plaatsen van de boot.
De mast er af en op plaatsen. De boot te verplaatsen naar of van de loods. Het verplaatsen van de boot binnenin de loods
tijdens de periode van de winter of zomerberging. Alle werken die worden gevraagd en uitgevoerd door onze
verantwoordelijke ter plaatse. Vastgelopen spanners vrijmaken, vallen uitscheren / inscheren, zeilen aftuigen / aanslaan,
kabels afkoppelen / aansluiten, hydraulisch systeem afkoppelen / in bedrijf stellen, giek verwijderen, mast aftuigen voor
stalling, mast optuigen, giek plaatsen, …..

Al onze tarieven zijn excl BTW en geldig mits naleving van het huishoudelijke reglement (www.rbsc.be).
De facturatie van alle diensten van de basis Langerbrugge gebeurt door een dochteronderneming van RBSC:
Pro Sailing nv, Eilanderskaai 5, 9000 Gent, BE 0400.051.259

Enkel leden die hun lidmaatschapsbijdrage voldaan hebben kunnen gebruik maken van de
installaties en faciliteiten te Langerbrugge.
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