FORENINGEN NYORD HAVN
v/ formand Tom Hansen, Katedralvej 45, 4780 Stege, tlf. 2889 4590
_______________________________________________________________________________________

Takstregulativ 2017
For alle medlemmer af Foreningen Nyord Havn

§1

For både uden fast plads:
for perioden 1/1 – 21/12, forudsat at båden ikke ligger i havn 1/7 – 15/8:

Både fra 0-6,99 meter
Både fra 7-11,99 meter
Både fra 12-14.99 meter
Både fra 15 meter og derover
Flerskrogsskibe, alle kategorier

1.500,- kr.
1.650,- kr.
2.100,- kr.
2.100,- kr. + 50,- kr. pr. lb. meter udover 15 meter
+ tillæg 50 %

Fra perioden 1/1 – 15/8 betales dagstakst som for gæstebåde, undtagen ved havarier eller ved lastning af
last/grej eller på grund af reparation.

§2

For både med faste pladser:
for perioden 1/1 – 31/12:

Både fra 0-6,99 meter
Både fra 7-11,99 meter

3.100,- kr.
3.600,- kr.

Fast plads for både over 12 meter og derover kan pga. havnens størrelse ikke anvises.
Fast plads anvises af bestyrelsen.
Faste pladser forsynes af bestyrelsen med rød/grøn afmærkning, der ved afsejling i kortere eller længere tid
stilles på grøn med markering af hjemkomstdato og -tid.
Det er den enkelte indehaver af fast plads, der er ansvarlig for korrekt skiltning. Udover nævnte
afmærkning er det ikke tilladt at montere andre effekter på bolværk, mole eller pæle.
Faste pladser kan af bådejeren ikke sælges eller fremlejes, lige såvel som betalt havneafgift i tilfælde af
ophør i løbet af et kalenderår ikke refunderes, uanset hvad årsagen til ophør måtte være.

§3

Leje af redskabshuse:

Årlig leje af havneareal til redskabshuse
§4

50,- kr. pr. m2

El-afgidt: OBS! Bi-måler obligatorisk:

El-forbrug i både og reskabshuse afregnes iflg. Elselskabets til enhver tid gældende tekster inkl. afgifter:
Det er den enkelte forbrugers pligt selv at meddele foreningens formand eller kasserer, hvilket forbrug der
har været den forgangne periode.
Undtagelse: Elforbrug til brug for foreningens højtryksrenser er gratis.
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§5

Takster for gæstebåde inkl. el-forbrug:

Både fra 0-6,99 meter
Både fra 7-11,99 meter
Både fra 12-14.99 meter
Både fra 15 meter og derover
P-skibe (passagerbåde)
Tillæg for flerskrogsskibe
Benyttelse af slæbested
Årskort til brug af slæbested

§6

120,- kr. pr. dag.
150,- kr. pr. dag.
180,- kr. pr. dag.
270,- kr. pr. dag.
500,- kr. pr. dag.
+ 50 %
50,- kr. pr gang.
500,- kr. pr. år.

Alle takster i dette regulativ er inkl. moms.

Dette regulativ annullerer tidligere takstregulativer og er gældende fra den 1. januar 2017

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 13. november 2016

På bestyrelsens vegne

____________________________
Tom Hansen
Formand

____________________________
Steen Jørgensen
Kasserer

