
Prijslijst winterstalling 2023/2024  
Geldig vanaf 1 januari 2023 
 
Alle in de onderstaande lijst van gepubliceerde tarieven zijn inclusief huur van de bok, de stallingsplek en 
inclusief BTW.  Alle tarieven zijn per m2 bootoppervlak (dit is de totale lengte x de grootste breedte van de 
boot incl. motor) tenzij expliciet anders aangegeven. De tarieven zijn gebaseerd op stalling in onze 
vorstvrije en verwarmde hallen. Zeer beperkt zijn een aantal buitenplekken beschikbaar. 
 
U ontvangt een winterstallingscontract inclusief trailerstalling (indien van toepassing), transportkosten, 
afspuiten onderwaterschip, winterklaar maken(najaar)  en startklaar maken (voorjaar) voor inboards en 
buitenboordmotoren. 
 
NB. Voor winterklaar maken en startklaar maken voor knuppelgestuurde motoren zonder accu geldt een 
aangepast tarief van resp. € 40,-(winterklaar) en € 30,- (startklaar). 
 

Tarieven zijn voor schepen tot een maximale lengte van 9  meter en/of 4 ton gewicht  
Boten tot 6 m2                                                                                                                          per m2: €   45,- 
Boten tot 17 m2                                                                                                                        per m2: €   51,- 
Boten vanaf 17m2                                                                                                                    per m2: €   57,- 
Categorie type Waterspoor e.d.                                                                                             per m2: €   65,-  
Winterklaar maken inboardmotor (koelvloeistof, fuel stabilizer, accu-demontage) € 165,- 
Winterklaar maken buitenboordmotor (fuel stabilizer, accu-demontage) €   80,- 
Startklaar maken inboardmotor (accumontage, antivries aftappen, test draaien motor) €   85,- 
Startklaar maken buitenboordmotor (accu montage, testdraaien motor) €   40,- 
Afspuiten onderwaterschip incl. kosten milieu afvoer                                                      per m2: €     7,50 
Haal en breng service  
Europarcs Resort Zuiderzee – Riviera Beach € 110,- 
Monda park Veluwe Strandbad € 137,50 
De Klink  /  Bremerberg  /  Monda park Aquacentrum € 165,- 
Europarcs Veluwemeer Nunspeet, Bad Hoophuizen, Landal Molecaten park Flevostrand € 220,-                          
Trailerstalling (beperkt mogelijk)  
Trailers voor boten tot 6 m2                                                                                       winterstalling: €   82,50 
                                                                                                                                             Jaarstalling: € 137,50 
Trailers voor boten tot 17 m2                                                                                    winterstalling: € 165,- 
                                                                                                                                            Jaarstalling: € 275,- 

Diversen  
Digitaal accubehoud (opslag en digitale monitoring / druppelladen – per accu €   32,50 
Hull cleaning (chemische reiniging) onderwaterschip & milieu afvoer                          per m2: €   25,- 

 
Zomerstalling van trailers en/of boten is vanaf dit jaar mogelijk. Graag vooraf overleg over uw wensen. 
Ons werkplaatstarief voor 2023 bedraagt € 90,75 / uur incl. BTW. 

 
Brunia Watersport, Spijkweg 9, 8256 RJ Biddinghuizen  
T : 06 1000 1936  
E: info@bruniawatersport.nl 
W: www.bruniawatersport.nl 


