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Jachthaven Gebraden Haan:
In boxen voor inwoners Oosterzee, die lid zijn van PBO
In boxen derden (6m)
Langs de wal per meter lengte voor inwoners Oosterzee, lid van PBO
Langs de wal per meter lengte derden
Winterstalling (of laten liggen)

bedragen inclusief Btw
€
144,50
€
224,00
€
€
€

26,00
34,50
50,00

Jachthaven Gietersebrug:
In sluis
In boxen
Electra / water
Kraan (in en uit)
Winterstalling (of laten liggen)

€
€
€
€
€

191,50
299,50
10,00
50,00
50,00

Toeristenbelasting
boot < 7 m
boot 7 - 10 m
boot > 10 m

€
€
€

Btw vrij
28,00
50,50
52,25

Camping:
Staanplaats exclusief 6% BTW, exclusief toeristenbelasting
Btw 6%
Toeristenbelasting 1-2p

€
€
€

Staanplaats incl. toeristenbelasting
Staanplaats excl. toeristenbelasting

903,00
54,20
112,80
-------------€ 1.070,00
€
957,20

Korting nieuwe seizoenplaatsen camping
Korting
gedurende het lopende seizoen en bij een overeenkomst van minimaal 2 jaar,
bij aanmelding per:
jan - mrt
10%
april - juni
25%
juli - aug
50%
sept
75-100%
Aanbrengpremie (voor leden PBO + voor bestaande seizoenplaatshouders buiten dorp)
Haven
€
50,00
Camping
€
100,00

Dagtarieven camping (o.a. trekkersveldje) en haven Oosterzee
Volwassenen
Kinderen tm 12 jaar
Grote tent
Kleine (2-persoons) tent
Caravan of camper
Electra
Toeristenbelasting
Honden gratis mits aangelijnd
Voor meerdere dagen wordt een korting gegeven.
Passantenhaven
Boten per strekkende meter
Electra
Toeristenbelasting per opvarende
Voor meerdere dagen wordt een korting gegeven.
NB er wordt geen tarief per opvarende geheven.
Voor langduriger verblijf op passantenplekken geldt:
april, mei, juni
juli, augustus
september
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€
3,50 per dag
€
2,00 per dag
€
3,00 per dag
€
1,50 per dag
€
3,00 per dag
€
2,50 per dag
€
1,00 per dag

€
€
€

0,85 per dag
2,50 per dag
1,00 per dag

€
€
€

75,00 per maand
150,00 per maand
75,00 per maand

Wasmachine en droger
Munten wasmachine
Munten droger

€
€

4,00 per keer
3,00 per keer

Vaste plaatsen op trekkersveld voor 1 caravan of 1 camper
Is inclusief BTW, maar exclusief toeristenbelasting en exclusief stroom.
april, mei
juni, juli, augustus
september, oktober

€
€
€

175,00 per maand
200,00 per maand
175,00 per maand

