Beschrijving
Editie

: VERKOOPPRIJSLIJST
: Geldig vanaf 1 juli 2022

Kabbelaarsbank 5.01 3253ME Ouddorp
0111-671920 / service@mpz.nl / www.mpz.nl

SERVICE CENTER
1.

UURTARIEF SERVICE CENTER
Uurtarief afgerond per kwartier.
Incl. BTW :
€ 82,00 per uur.

2.

UURTARIEF OVERWERK SERVICE CENTER
Uurtarief afgerond per kwartier.
Incl. BTW :
€ 96,50 per uur.

3.

TRAVELLIFT / AFSPUITEN ONDERWATERSCHIP
Gebruik travellift voor schepen tot max. 40 ton. Bediening travellift en hogedrukspuit
uitsluitend door medewerkers van het SERVICE CENTER.
Gewicht schepen
0 tot 1 ton
1 tot 3 ton
3 tot 6 ton
6 tot 10 ton
10 tot 15 ton
15 tot 20 ton
20 tot 30 ton
30 tot 40 ton

Uit en in het water*
€ 120,00
€ 199,00
€ 280,00
€ 352,00
€ 406,00
€ 455,00
€ 642,00
€ 775,00

Afspuiten
Onderwaterschip**
€ 30,00
€ 42,00
€ 50,00
€ 82,00
€ 98,00
€ 120,00
€ 162,00
€ 184,00

Enkele reis in
of uit het water*
€ 66,00
€ 109,00
€ 152,00
€ 192,00
€ 222,00
€ 248,00
€ 348,00
€ 420,00

Voor het halen of brengen van schepen van of naar de ligplaats te Marina Port Zélande
berekenen wij € 82,00 per handeling. Hierbij gaan we er van uit dat de
weersomstandigheden goed zijn, er voldoende landvasten en fenders klaar liggen en er
zich geen bijzonderheden voordoen met betrekking tot de vaarbaarheid van de boot en
het starten van de motor(en).
Stalling tijdens zelfwerkzaamheden eerste week gratis.
Opvolgend per week:
0 tot 6 ton
€ 87,50
6 tot 20 ton
€ 141,50
20 tot 40 ton
€ 185,50
ALLE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW
* Speciale rompvormen, catamarans, diepstekende zeilboten, enz. op aanvraag.
** Excl. reinigen kraanbaan en kan afwijken bij extreme aangroei onderwaterschip.

Op alle door ons gesloten huurovereenkomsten zijn van toepassing de HISWA Algemene voorwaarden Huur en Verhuur, lig- en/of Bergplaatsen (voor vaartuigen
en aanverwante artikelen) en op al onze reparatie/onderhoudsovereenkomsten zijn van toepassing de HISWA Algemene Aanneming-, Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden, zoals deze luiden volgens de laatstelijk ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn gedeponeerd.
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4.

MASTENKRAAN
Gebruik mastenkraan uitsluitend door medewerkers van het SERVICE CENTER.
Exclusief
:
Manuren.
Incl. BTW :
€ 49,00 per mast/handeling.

5.

HYDRAULISCHE BOTENWAGEN (+ J.C.B.)
Gebruik hydraulische botenwagen + J.C.B. uitsluitend door medewerkers van het
SERVICE CENTER.
Exclusief
:
Manuren.
Incl. BTW :
€ 60,50 per handeling.

6.

J.C.B.
Gebruik J.C.B. uitsluitend door medewerkers van het SERVICE CENTER.
Exclusief
:
Manuren.
Incl. BTW :
€ 49,00 per handeling.

7.

HOOGWERKER
Gebruik Hoogwerker uitsluitend door medewerkers van het SERVICE CENTER.
Exclusief
:
Manuren.
Incl. BTW :
€ 77,50 per handeling.

8.

TRACTOR
Gebruik tractor uitsluitend door medewerkers van het SERVICE CENTER op het terrein
van Marina Port Zélande.
Exclusief
:
Manuren.
Incl. BTW :
€ 30,00 per handeling.

9.

HUUR HAVENSLEEPBOOT
Havenboot t.b.v. sleepwerkzaamheden. Gebruik uitsluitend door medewerkers van het
SERVICE CENTER. Inclusief brandstof.
Exclusief
:
Manuren.
Incl. BTW :
€ 92,50 per keer in de haven.
Incl. BTW :
€ 212,50 per keer buiten de haven.

10.

HELLINGEN (trailer)
Gebruik helling voor schepen met eigen trailer. Ligplaatshouders gratis.
Incl. BTW :
€ 25,00 per handeling.

Op alle door ons gesloten huurovereenkomsten zijn van toepassing de HISWA Algemene voorwaarden Huur en Verhuur, lig- en/of Bergplaatsen (voor vaartuigen
en aanverwante artikelen) en op al onze reparatie/onderhoudsovereenkomsten zijn van toepassing de HISWA Algemene Aanneming-, Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden, zoals deze luiden volgens de laatstelijk ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn gedeponeerd.
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11.

ANTI-FOULING
Bij normaal onderhoud volgens "INTERNATIONAL" voorschrift, andere merken op
aanvraag.
Inclusief
:
Gebruikte materialen.
Incl. BTW :
€ 65,00 per strekkende meter L.O.A. per laag (indien
onderwaterschip in een goede staat is).

12.

BIJDRAGE AFVALSTROOM VERWERKING
Bij antifouling en afgewerkte olie
Incl. BTW :
€ 16,50 per keer.

13.

REPARATIERUIMTE BINNEN (1 april t/m 30 september)
Stalling binnen t.b.v. reparatie door niet M.P.Z. medewerkers, inclusief bok. Werktijden
van maandag t/m vrijdag in de SERVICE CENTER hal van 08.30 uur - 16.30 uur.
Exclusief
:
Travellift, hydraulische botenwagen,
J.C.B., schoonspuiten en manuren.
Incl. BTW :
€ 250,00 per week.

14.

MASTENSTALLING BINNEN
Mastenstalling binnen in SERVICE CENTER per halfjaar.
Exclusief
:
Werkzaamheden en manuren.
Incl. BTW :
€ 14,00 per meter lengte mast.

15.

MASTENSTALLING BUITEN
Mastenstalling buiten SERVICE CENTER per halfjaar.
Exclusief
:
Werkzaamheden en manuren.
Incl. BTW :
€ 10,00 per meter lengte mast.

Op alle door ons gesloten huurovereenkomsten zijn van toepassing de HISWA Algemene voorwaarden Huur en Verhuur, lig- en/of Bergplaatsen (voor vaartuigen
en aanverwante artikelen) en op al onze reparatie/onderhoudsovereenkomsten zijn van toepassing de HISWA Algemene Aanneming-, Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden, zoals deze luiden volgens de laatstelijk ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn gedeponeerd.
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16.

WINTERSTALLING BINNEN (1 oktober t/m 31 maart)
Tijdens de stalling mag er aan de schepen niet worden gewerkt zonder toestemming van
het hoofd SERVICE CENTER & INKOOP.
Inclusief
:
- Halen en brengen vanuit ligplaats te Marina Port Zélande
indien sleutel aanwezig
- Hijskosten uit/te water
- Afspuiten onderwaterschip
- Schip op bok plaatsen
- Vorstvrije stalling
Incl. BTW :
€ 68,00 per m2

17.

WINTERSTALLING BUITEN (1 oktober t/m 31 maart)
Tijdens de stalling mag er aan de schepen niet worden gewerkt zonder toestemming van
het hoofd SERVICE CENTER & INKOOP.
Inclusief
:
- Halen en brengen vanuit ligplaats te Marina Port Zélande
indien sleutel aanwezig
- Hijskosten uit/te water
- Afspuiten onderwaterschip
- Schip op bok plaatsen
Incl. BTW :
€ 35,00 per m2

18.

ZOMERSTALLING BINNEN (1 april t/m 30 september)
Tijdens de stalling mag er aan de schepen niet worden gewerkt zonder toestemming van
het hoofd SERVICE CENTER & INKOOP.
Inclusief
:
Bok
Exclusief
:
Travellift, schoonspuiten en hydraulische botenwagen, J.C.B. en
manuren.
Incl. BTW :
€ 77,00 per m2 per maand.

19.

ZOMERSTALLING BUITEN (1 april t/m 30 september)
Tijdens de stalling mag er aan de schepen niet worden gewerkt zonder toestemming van
het hoofd SERVICE CENTER & INKOOP.
Inclusief
:
Bok
Exclusief
:
Travellift, schoonspuiten en hydraulische botenwagen, J.C.B. en
manuren.
Incl. BTW :
€ 36,00 per m2 per maand.

Op alle door ons gesloten huurovereenkomsten zijn van toepassing de HISWA Algemene voorwaarden Huur en Verhuur, lig- en/of Bergplaatsen (voor vaartuigen
en aanverwante artikelen) en op al onze reparatie/onderhoudsovereenkomsten zijn van toepassing de HISWA Algemene Aanneming-, Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden, zoals deze luiden volgens de laatstelijk ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn gedeponeerd.
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