
 

Tarieven werf Nautisch Centrum Scheveningen 

per 1 augustus 2017 

(LET OP prijzen vanaf heden inclusief BTW) 

 

 

Botenkraan (max. 20 ton): 

1x = in banden blijven hangen (maximaal 1 uur, daarna zelfde tarief), alleen erin of eruit 

2x = uit water, uit hijsbanden, op bok, vervoer naar plaats en terug 

 

Van: Tot: 1x 2x 

    

00 ton 01 ton €    84,70  €  102,85  

01 ton 05 ton €  139,15  €  174.24  

05 ton 10 ton €  174.24  €  222,64  

10 ton 15 ton €  222,64  €  291,61  

15 ton 20 ton €  291,61  €  361,79  

 

 

Mastenkraan: 

gebruik per uur (inclusief 2 man arbeid) voor op of afhalen mast    €  199,65  

(minimaal gebruik 30 minuten) 

 

Gebruik per uur voor kraanwerkzaamheden tot 1.000 kg anders dan mast   €    78,65  

(minimaal gebruik 1 uur) 

 

Stalling masten: 

Stalling masten op het terrein per week       €    30,25  

 

Afspuiten: 

Per uur inclusief arbeid (door NCS), gebruik hogedrukreiniger en water   €    84,70  

(minimaal gebruik  30 minuten) 

 

Huur bok/ terrein     per dag:  na 14 dagen per dag: 

tot    7 meter      € 18,15     €    12,10  

van   7 meter tot   8 meter    € 21,78     €    16,94  

van   8 meter tot   9 meter    € 29,04     €    21.78 

van   9 meter tot 10 meter    € 37,51     €    25,41  

van 10 meter tot 11 meter    € 42,35     €    30,25  

van 11 meter tot 12 meter    € 49,61     €    37,51  

van 12 meter tot 13 meter    € 56,87     €    44,77  

van 13 meter tot 14 meter    € 64,13     €    48,40  

 

Winterberging (alleen buiten) (1 oktober t/m 31 maart) (LET OP! Beperkte beschikbaarheid): 

€ 25,41,--per m2 per ½ jaar en € 302,50 bok huur ½ jaar 

 

Gebruik botenwagen: (alleen van toepassing bij extra verzetten van boot op terrein of gebruik eigen bok) 

Per uur (inclusief bestuurder, heftruck en botenwagen)     €    114,95  

Minimaal gebruik 30 minuten 

 

Milieutoeslag  

verplicht van toepassing bij afspuiten en antifouling (tenzij anders door ons aangegeven) €    24,20  



 

Tarieven werf Nautisch Centrum Scheveningen 

per 1 augustus 2017 

(LET OP prijzen vanaf heden inclusief BTW) 

 

 

 

 

Elektra: 

Per dag           €     6,05  

 

Water: 

Per m³           €     7,26  

 

Extra schoonmaak terrein: 

Indien het terrein/ materiaal extra schoongemaakt dient te worden,  

vanwege ernstige aangroei e.d. zijn wij genoodzaakt extra kosten per uur in  

rekening te brengen. De terreinbeheerder zal u hierop aanspreken      

minimaal 30 minuten         €    72,60 

 

Extra man uur tarief: 

Hulp extra man per uur*         €    72,60  
 *overleg met klant 

 

gebruik materialen: 

Ladder (bij verlies)         €  435,60  

Steiger (bij verlies/ beschadiging)        €  423,50  

 

Voorwaarden gebruik botenkraan en werf: 

alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren of via www.malherbegroep.nl/jachtwerf.html 

worden in behandeling genomen; 

1. Eigenaar/ schipper dient aanwezig te zijn en te assisteren bij het kranen; 
2. kraanlijnen en bakstagen dienen voor aanvang van hijsen losgemaakt te worden, indien dit niet het 

geval is zal er € 60,50 extra wachtgeld in rekening gebracht worden; 
3. eigenaar is zelf verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit bij het kranen van zijn schip; 
4. boot mag niet zwaarder zijn dan 20 ton; 
5. voor gebruik werfterrein en haven zijn de HISWA haven en werfreglement van toepassing; 
6. JP & M Malherbe Exploitatie stuit alle aansprakelijkheid m.b.t. het gebruik van de kolomzwenk kraan, 

het vervoer en plaatsen van het schip/ mast uit; 
7. Na ontvangst van een volledig ingevuld, ondertekend formulier (brievenbus blauwe keet), zal er een 

afspraak gemaakt worden voor het hijsen van uw boot. 
 

 

Volledig ingevulde formulieren kunt u verkrijgen bij; 

Haven en werfkantoor (blauwe keet bij de kraan) of via www.malherbegroep.nl/jachtwerf.html  

Werfbeheerder/ bediening kraan:     Dirk Pronk 06-51 82 98 93 

bediening en planning kraan:                                           Jeroen van Veen 06-12 14 00 00 

 

Bij geen gehoor/ onraad      Malherbe Groep 070-350 40 34 

www.malherbegroep.nl  

www.nautischcentrumscheveningen.com 

 

Tijdens evenementen gelden andere prijzen. Prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden 
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