
Contributies, entreegeld en liggelden leden
€ 62,50 per jaar
€ 31,25 per jaar

Entreegeld  (éénmalig niet voor juniorleden) € 150,00

Liggeld vaste ligplaatsen (uitsluitend leden) per m2  boxmaat incl. btw € 14,80 per jaar
Met een minimum van € 113,00 per jaar
Bastionsteiger achterzijde per m2 incl. btw € 10,50 per jaar
Met een minimum van € 100,00 per jaar

Liggeld strandje
Jaartarief, afhankelijk van type en plaats incl. btw €62,50/125,- per jaar
een kleine bijboot (<2,5m lengte) niet aan het water gratis
Dagtarief strandje incl. btw. € 3,00 per dag

Forfaitaire tarieven Watertoeristenbelasting vaste ligplaatsen
€ 46,33 per seizoen
€ 67,04 per seizoen
€ 63,21 per seizoen
€ 88,80 per seizoen

Passanten
Passanten motorschepen per meter excl. btw , excl toeristenbelasting € 1,85 per dag
Passanten zeilschepen per meter incl. btw, excl. Toeristenbelasting  € 1,85 per dag
Passanten aan buitensteiger per meter incl. btw, excl toeristenbelasting  € 1,20 per dag
Slotkaart toiletgebouw € 2,10 per schip
Passanten multihulls/catamarans breder dan 4 meter  50% toeslag
Leden passanten op zomertarief (1/4 - 30/9) 2 meter korting
Weektarief = 6 x dagtarief, excl. Toeristenbelasting
Watertoeristenbelasting per persoon € 1,30 per etmaal

Winterpassanten (1 okt - 1 april)
Wintertarief leden per m2 incl. btw € 5,20 per winter
Wintertarief motorschepen niet leden per m2 excl. btw € 8,00 per winter
Wintertarief zeilschepen niet leden per m2 incl. btw € 8,00 per winter

Waterverbruik passanten
Aan passantensteiger en in boxen gratis
Geen passanten alleen tanken € 5,00 per keer

Electriciteitstarief
Leden:  Kwh prijs Delta incl. energiebelastingen, excl. btw € 0,23 per Kwh
niet-leden:   excl. btw € 0,30 per Kwh
Niet- leden en ledenpassanten: tot 12.5 m € 1,75 per dag
Niet-leden en ledenpassanten: boven 12,5 m € 2,50 per dag

Jachtclub Veere

Lengte 4,00 tot 7,00 m
Lengte 7,01 tot 9,00 m

Lengte meer dan 12,00 m
Lengte 9,01 tot 12,00 m

inclusief BTW mits anders vermeld. 
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