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TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZEEHAVENGELD EN BINNENHAVENGELD 2017 

 

soort vaartuig 
heffings- 
maatstaf 

per 

tarieven in € 

termijnen per reis termijnen per abonnement 

minimum recht 7 
etmalen 

14 
etmalen 

minimum recht 
kwartaal 1 jaar 

etmaal termijn kwartaal 1 jaar 

            

1.1. Vrachtschepen, la/lo laadvermogen ton n.v.t. 17,34 0,100 0,180 132,183 462,678 1,219 4,179 

1.2. Containerschepen, la/lo container(s) aantal n.v.t. 25,25 1,374 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

2. Bijleggers laadvermogen ton n.v.t. 17,34 0,050 0,091 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

3. Passagiersschepen en 
vissersschepen 

oppervlakte m² n.v.t. 17,34 0,100 0,180 145,271 508,487 1,339 4,593 

4. Drijvende werktuigen, 
vlotten, opslagpontons ed. 

oppervlakte m² n.v.t. 17,34 0,100 n.v.t. 132,183 462,678 0,813 3,005 

5. Sleepboten oppervlakte m² n.v.t. 17,34 0,553 n.v.t. 145,271 508,487 3,358 11,513 

6. Pleziervaartuigen het vaartuig n.v.t. 16,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

7. Zeilende bedrijfsvaartuigen het vaartuig n.v.t. 29,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

8. Dienstverleners en 
overheidsvaartuigen 

laadvermogen ton n.v.t. 17,34 n.v.t. n.v.t. 145,271 508,487 1,339 4,593 

 
N.B.: 

 
1. 

 
Onder het begrip 'bijlegger' worden verstaan:  vrachtschepen die niet lossen en /of laden en alle vaartuigen die niet in een andere rubriek kunnen worden geplaatst. 

  Voor bijleggers geldt de bepaling dat bij een langere verblijfsperiode in de haven het tarief met een opslag verhoogd wordt: 
- voor de 5

e
 week verblijf geldt een tariefopslag van 10% 

- voor de 6
e
 t/m 8

e
 week verblijf geldt tariefopslag van 20% 

- voor de 9
e
 t/m 12

e
 week verblijf geldt een tariefopslag van 30% 

- vanaf 12 weken verblijf een tariefopslag van 40%. 
 2. Bij de vaststelling van het binnenhavengeld voor containerschepen is de scheepsgrootte niet meer maatgevend; allen het aantal overgeslagen containers (ongeacht 

leeg of beladen)  zijn van belang. 
 3. Alle genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.  
   

Bijzondere bepalingen: 

A. 1. Een 'etmaal' is een aaneengesloten tijdvak van 24 uur; 
B. 1. Een 'kwartaal' betreft een periode van drie aaneengesloten maanden, een kwartaalabonnement gaat in op de eerste dag van de periode van drie maanden en dient 

binnen 1 week na aanvang van het gebruik van de haven dan wel van het genot van de verstrekte diensten in verband met dat gebruik schriftelijk te worden 
aangevraagd.  

 2. Onder 'jaar' wordt één kalenderjaar verstaan. Een jaarabonnement gaat in op de eerste dag van een kalenderjaar en dient van te voren schriftelijk te worden 
aangevraagd. 

C. De tijdvakken '1 etmaal', '7 etmalen' en  '14 etmalen'  beginnen op het moment als bedoeld in artikel 9, echter eindigen zodra de haven wordt verlaten. 

D. De aanduiding 'n.v.t.' betekent dat de betreffende periode niet van toepassing is voor het betreffende vaartuig. 

 


