Tarieven reserveringsregeling Havenbedrijf Amsterdam en gemeente Zaanstad 2018
1

Ligplaatsen vallend onder het regime van
deze reserveringsregeling.
(maximaal 7 dagen)

Amsterdam:
a. Azartplein
b. Coenhaven Westerhoofd
c. De Ruijterkade Oost steigers 1 t/m 6
d. De Ruijterkade West
e. Javakade ligplaats 1
f. Steiger 14
g. Veemkade (PTA-kade)
h. Voorhaven NH kanaal (Tolhuis)
i. Westerdoksdijk
j. Zouthaven
Zaanstad:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a Tarief per kalenderdag of een gedeelte
daarvan (uitsluitend bij reserveren)

Noordeinde
Zaanse Schans, noordzijde H2
Julianasteiger (Zaanse steiger Julianabrug)
Bodecentrumkade (Oostzijde)
Burchtkade
Pr. Hendrikkade 1
Pr. Hendrikkade 2

Amsterdam:
lengte schip 0 – 60 meter
lengte schip 60 – 90 meter
lengte schip 90 – 110 meter
lengte schip 110 – 120 meter
lengte schip
>120 meter

€
€
€
€
€

160,00
252,00
454,00
511,00
559,00

‘Lengte-over-alles’ tarief per meter

€

2,60

Per reservering
Per reservering, inclusief administratiekosten

€
€

50,00
56,00

Zaanstad:

b Administratiekosten
c Op/afstaptarief (max. 2 uur)

d Hoogseizoen toeslag 2018:
Voor het gebruik van in deze regeling genoemde Amsterdamse ligplaatsen geldt een hoogseizoentoeslag van 10%
over het totale reserveringstarief. Hoogseizoen 2018 is vastgesteld voor de periode van 15 maart tot en met 15 juni.
e Vergoeding reservering en gebruik van ligplaats wordt niet in rekening gebracht voor een opleiding, hospitaal- of
marineschip, zowel Nederlands als buitenlands, mits daarmee geen handelingen of vervoer tegen betaling worden
verricht. Vergoeding gebruik wordt niet in rekening gebracht aan schepen t.b.v. nautische dienstverlening en aan
vracht- en tankschepen welke bemanning wisselen. Tevens kan door of namens de havenmeester incidenteel
ontheffing worden verleend voor de “reservering” vergoeding.
f

In deze regeling wordt een gedeelte van een uur gerekend als een uur.

g Wanneer de gereserveerde ligplaats geannuleerd wenst te worden gelden de volgende voorwaarden:
Annuleringen worden in het reserveringssysteem doorgegeven aan Havenbedrijf Amsterdam door de klant;
Slechts indien sprake is van een overmachtsituatie kan telefonisch worden geannuleerd via het
telefoonnummer van Havenbedrijf Amsterdam – Port Office/
Indien meer dan 7 kalenderdagen vóór de reserveringsdatum wordt geannuleerd, wordt 50% van het
betaalde reserveringsbedrag teruggestort;
Indien minder dan 7 kalenderdagen vóór de reserveringsdatum wordt geannuleerd, wordt 100% van het
betaalde reserveringsbedrag in rekening gebracht.
Omboeken van schepen van dezelfde rederij voor dezelfde reservering (datum / tijd) geldt niet als annulering en
wordt niet als nieuwe reservering in behandeling genomen, tenzij datum / tijd afwijken van de reservering óf dat de
factuur naar een ander factuuradres dan het oorspronkelijke schip verstuurd dient te worden.
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Indien voor andere dan in lid 1 genoemde ligplaatsen een reservering voor het gebruik wordt gevraagd en het
algemeen havenbelang zich niet verzet tegen inwilliging van dit verzoek, is dit tarief eveneens van toepassing.
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Wanneer een reservering en gebruik van een ligplaats wordt aangevraagd om een gratis vaartocht met een ideëel
doel mogelijk te maken, kan de havenmeester vrijstelling van het tarief verlenen.
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Bij “gebruik ligplaats” moet de melding bestaan uit: scheepsnaam, ENI-nummer, factuuradres, contactpersoon, doel
van het ligplaatsgebruik.
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In de hierboven vermelde tarieven is omzetbelasting niet inbegrepen; voor de daarvoor in aanmerking komende
diensten wordt de voorgeschreven omzetbelasting in rekening gebracht.
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De betaling dient te geschieden voór de op de factuur vermelde vervaldatum.

7

De definitieve toewijzing van de ligplaats dient als opgave van gegevens ten behoeve van het binnenhavengeld,
waarvan de heffing en inning is gebaseerd op de Algemene Voorwaarden Binnenhavengeld Beroepsvaart
Havenbedrijf Amsterdam en gemeente Zaanstad. Per reservering wordt een 7 dagen briefje in rekening gebracht.

8

Er is sprake van een reservering als de aanvraag schriftelijk door Havenbedrijf en/of gemeente Zaanstad is
aanvaard.

