
Prijzen werfwerk 2023 
prijslijst nr 1, geldig per 01-12-2022 

Kraantarieven

A:  Liften voor schroef / kiel inspectie 1)  

Per m per ½ uur €  10,00*

B:  Knippen en scheren,1) (kranen en afspuiten  

in de singels), per m schip    €  21,00* 

(maximaal 30 minuten,  

minimum tarief € 90,00 + € 46,00 milieuheffing)

C:  Inspectiekranen 1) 

Per m schip €  23,00*

    (maximaal 1 uur, excl. afspuiten) 

D:  Kranen van trailer te water 1)  

Per m per ½ uur (minimum tarief € 85,00) €  15,50*

E:  Kranen schip uit water op trailer 1)  

(excl. afspuiten, minimum tarief € 110,00)  

Per m per ½ uur  €  17,50*

F:  Afspuiten inclusief milieuheffing 

Per m bootlengte €  11,00

G:  Tarief voor verlenging kraangebruik 1)  

Per ½ uur €  60,00*

          *toeslag schepen boven 8 ton €  47,50

          *toeslag schepen boven 12 ton €  92,50

          *toeslag schepen boven 16 ton €  185,00

Aanvullende diensten 

Assistentie door havenpersoneel    

Per ½ uur  €  35,00 

Zomeropslag dektent, in loods €  120,00

maximaal formaat L+B+H ≤ 210 cm

Werken aan boot en onderwaterschip 

Kranen t.b.v. werkzaamheden aan schip,1) per m schip,

incl. 2x kranen, opbokken, bokhuur en afspuiten**            

Buiten €   31,00*

In de hal    €   45,00*

   *toeslag schepen boven 8 ton €   95,00

   *toeslag schepen boven 12 ton € 185,00

   *toeslag schepen boven 16 ton € 370,00

 **(stalling incl. 5 werkdagen, ligplaatshouders 15 werkdagen)

Minimum tarief  € 190,00 + € 93,00 milieutoeslag

Stalling: per dag, per m schip   

Buiten         €  2,50

In de hal      €  5,00

Mastenkraan  

Mast strijken of zetten    

Per ½ uur €  105,00

Extra assistentie mastenkraan bij doorgestoken  

mast of twee zalingen, per ½ uur € 35,00

Mastinspectie met hoogwerker  €  175,00

Mastinspectie met liggende mast  €  95,00

Mastenberging 

In het mastenrek voor masten 

tot 11 meter; per seizoen €  100,00

In het mastenrek voor masten  

> 11 meter per seizoen  € 145,00

In het mastenrek met radar of grote  

mastaankleding, per seizoen  €  196,00 

Prijzen incl. 21% BTW / Prijswijzigingen voorbehouden. 

1) Ligplaatshouders met een lopend contract krijgen 15% korting op deze werkzaamheden. Op milieutoeslag wordt geen korting gegeven. 

Op al onze overeenkomsten zijn de Hiswa Algemene Voorwaarden inzake huur en verhuur van lig- en bergplaatsen van toepassing,  

het HISWA haven- en werfreglement, alsmede het havenreglement van Jachthaven Waterland.
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