
  
 

Prijslijst seizoen/jaarplaats jachthaven 2018 (BTW 21%) 

 
Prijzen steiger 2 t/m 12 
Zomerligplaats vanaf 01-04 t/m 30-09 zonder stroom € 33,50 per m2 
Winterligplaats vanaf 01-10 t/m 31-03 zonder stroom € 8,00 per m2 
Jaarligplaats  vanaf 01-04 t/m 31-03  zonder stroom € 37,00 per m2 
Jaarligplaats vanaf 01-10 t/m 30-09 zonder stroom € 37,00 per m2 
Maandplaats per maand        zonder stroom €       7,50 per m2 
 
Minimale bedragen steiger 2 t/m 12 (voor boten onder de 12 m2 worden de navolgende minimum 
bedragen berekend) 
Minimum bedrag zomerligplaats  zonder stroom €  402,00 
Minimum bedrag jaarligplaats  zonder stroom €  445,00 
 
Steiger 200 en 300 incl. afgesloten oploopbrug naar de steiger,  
stroomaansluiting en privé parkeerplaats voor 1 auto 
Prijs per box voor de periode vanaf 01-04 t/m 31-03 of 01-10 t/m 30-09 
Box binnenzijde voor boten 20-24 m2   € 1.040,00 
Box binnenzijde voor boten  25-29 m2  € 1.230,00 
Box binnenzijde voor boten  30-39 m2  €  1.615,00 
Box buitenzijde voor boten 40-48 m2  €  1.840,00 
Kopsteiger voor boten 49-60 m2  €  2.880,00 
Kopsteiger binnenzijde voor boten 49-60 m2  €  2.715,00 
Meer vierkante meters:   € 37,00 per m2 
Prijs per box voor de periode van 01-04 t/m 30-09 
Box binnenzijde voor boten 20-24 m2   € 890,00 
Box binnenzijde voor boten  25-29 m2  € 1.060,00 
Box binnenzijde voor boten  30-39 m2  €  1.405,00 
Box buitenzijde voor boten 40-48 m2  €  1.530,00 
Kopsteiger voor boten 49-60 m2  €  2.445,00 
Kopsteiger binnenzijde voor boten 49-60 m2  €  2.300,00 
Meer vierkante meters:   € 37,00 per m2 
 
Droge ligplaats 
Boot + trailer + helling (t/m 15 m2) vanaf 01-04 t/m 30-09  €  425,00 
Trailerstalling buiten (t/m 15 m2) vanaf 01-04 t/m 30-09  €  152,00 
 
Privéparkeerplaats op afgesloten terrein 
Per half jaar vanaf 01-04 t/m 30-09  €  106,00 
 
Bijkomende kosten  
Toeristenbelasting   € 51,50 
Vast bedrag per ligplaats   € 68,50 
 
Huur stroomaansluiting 
Huur halfjaaraansluiting vanaf 01-04 t/m 30-09 / vanaf 01-10 t/m 31-03   €  63,00 
Huur jaaraansluiting vanaf 01-10 t/m 30-09 / vanaf 01-04 t/m 31-03  € 126,00 
Huur maandaansluiting   €  12,50 
Verbruiksprijs (de afrekening ontvangt u na het einde van uw contract)  €  0,32 per kW/h 
 



  
 
 
Waarborgsom SEP key 
Elektronische toegangssleutel   € 35,00 
 
Speciale arrangementen 
5=4 jaar  U ontvangt ieder jaar 20% korting op uw jaarligplaats, en betaald uiteindelijk slechts 

4 jaar. Bij deze contractvorm worden tussentijdse prijsverhogingen niet doorgevoerd.  
5=4 zomer  U ontvangt ieder jaar 20% korting op uw zomerligplaats, en betaald uiteindelijk 

slechts 4 zomers. Bij deze contractvorm worden tussentijdse prijsverhogingen niet 
doorgevoerd. 

3 jaar                 Omdat veel mensen 1 keer in de drie jaar hun boot voor onderhoud uit het water 
halen, hebben wij dit speciale arrangement opgesteld. U boekt een jaarligplaats voor 
3 jaar, en ontvangt 15% korting op de kale huursom.   

Flexrent Indien u langer dan 6 weken aaneengesloten geen gebruik maakt van de zomer 
ligplaats, dan wordt deze periode verrekend als korting op het volgende contract.  

 
Informeer naar de voorwaarden van bovenstaande arrangementen bij de receptie. 

    
 
Extra voordeel 
Voordeelpas Iedere vaste ligplaatshouder binnen Comfortparc ontvangt een persoonlijke 

voordeelpas, waarmee u van diverse kortingen op Comfortparc kunt profiteren. 
Wervingsfee Breng als vaste ligplaatshouder een nieuwe ligplaatshouder in de jachthaven aan en 

profiteer van een korting van 15% op uw ligplaats (eenmalig) en een drie gangen 
keuze menu voor 2 personen bij Restaurant the Beacon*. De nieuwe ligplaatshouder 
profiteert van 10% korting op de ligplaats (eenmalig) en ook een drie gangen keuze 
menu voor 2 personen bij restaurant the Beacon*.  
*Informeer bij de receptie naar de voorwaarden. 

 
Alle prijzen zijn inclusief BTW 
Tussentijdse wijzigingen in prijzen voorbehouden. Hiermee komen eerdere aanbiedingen en/of prijzen te 
vervallen. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Openingstijden receptie:  

 

Maandag t/m vrijdag doorlopend van 08.30-17.00 uur. 
Zaterdag en zondag gesloten 

 
 
 
 

Comfortparc Euroresorts Wessem, Waage Naak 38, 6019 AA Wessem 
Tel.: 0475-561221 |  E-Mail: info@comfortparc.com |  Website: www.comfortparc.com  
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