
 
 

Watersportvereniging „DE WATERGEUZEN” Amsterdam 
Opgericht 6 oktober 1928 - Koninklijk goedgekeurd 30 juli 1932 - Aangesloten bij het Watersportverbond (030) 
 
 
Tarieven van watersportvereniging De Watergeuzen,  

              seizoen 2017 
 
Contributie lid of aspirant lid per jaar € 76,00 
Contributie jeugdlid per jaar € 32,50 
Donatie, minimum € 21,70 
Entree bedrag voor aspirant lid eenmalig € 50,00 
Entree bedrag bij overgang jeugdlid naar gewoon lid € 25,00 
Entree bedrag voor tweede lid in gezin € 25,00 
Zomerstalling Amsterdam in het water per m², minimum 10 m² € 8,00 
Zomerstalling Amsterdam in de loods per m² € 13,70 
Zomerstalling Durgerdam per m², minimum 10 m² € 11,35 
Zomerstalling Vinkeveen in het water per m², minimum 10 ² € 9,50 
Zomerstalling Vinkeveen op land per m², meer dan 4,5 m² en minder dan 10 m² € 4,75 
Opslag op rekening bij niet tijdig betalen, binnen 28 dagen na ontvangst accept € 10,00 
Passant-leden met een vaste ligplaats in één van de andere havens: eerste twee weken gratis. 
Passantentarief Durgerdam en Amsterdam voor leden, geen maximum bedrag: 
 Per week tot 6 m lengte € 6,00 
 Per week, elke meter meer € 1,50 
Passantentarief niet leden in Amsterdam en Vinkeveen per nacht per m lengte € 1,00 
Passantentarief niet leden in Durgerdam per nacht € 7,00 
Bijboot categorie I of surfplank A'dam, D'dam of V'veen per jaar, max. 4,5 m² € 16,10 
Bijboot categorie II, groter dan 4,5 m² volgens standaard stallingtarief per m². 
Kist, mast of zwaard in de loods per jaar, per 1 m² € 27,35 
Set sleutels voor Diemerzeedijk € 14,00 
Trailer per seizoen € 26,75 
Aansluiting op walstroom bij afwezigheid, per seizoen  € 15,00 

Hellingen in Amsterdam aan de Diemerzeedijk per keer € 35,40 
Inspectie op helling Diemerzeedijk zonder afspuiten € 20,50 
Knippen en scheren Diemerzeedijk per week en per m² € 1,00 
Bouwtarief Amsterdam in het water per m² € 10,25 
Bouwtarief Amsterdam in de loods, van 1/4 tot 1/10 per m² p.m. 
Hellingen in Vinkeveen per keer, maximaal 1 dag blijven staan € 75,00 
Elke volgende week of deel van een week na hellingen in Vinkeveen € 25,00 
Reservering per seizoen van een vaste plaats in de loods of één van de havens € 46,10 
Winterstalling Amsterdam in het water per m², minimum 10m² € 8,00 
Winterstalling Amsterdam op het terrein per m² € 15,00 
Winterstalling Amsterdam in de loods per m² € 27,35 
Winterstalling Vinkeveen in het water per m², minimum 10m² € 4,75 
Winterstalling Vinkeveen op land per m², meer dan 4,5 m², exclusief hellingen € 9,50 
De toeristenbelasting 2017 Vinkeveen, opgelegd door de gemeente De Ronde Venen: 
Tarief I langer dan 4 m, tot en met 15 m², geen kano, roei- of volgbootje  € 42,72 
Tarief II meer dan 15 m², tot en met 25 m²  € 64,08 
Tarief III groter dan 25 m²  € 85,44 
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