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TARIEVEN VASTE LIGPLAATSEN:       (incl. BTW) 

 
Jaarcontract 

1 april t/m 31 maart  
Zomercontract 
 1 april t/m 31 okt.  

Wintercontract 
1 nov t/m 31 maart 

Aan steigers                      p. m2 schip € 53,80 € 48,40 € 8,10 

Aan kade                           p. m2 schip € 29,55 € 26,60 € 4,45 

Commerciële ligplaatsen  In overleg 

Lengte: Lengte vaartuig, naar boven afgerond op hele meters 
Breedte: Breedte vaartuig + 0.50 meter  
 

 Jaarcontract Zomercontract Wintercontract 

Elektra in zomerperiode 
 

Elektra in winterperiode 
 

300 kWh incl. 
€ 0,65 per extra kWh 

50 kWh incl. 
€ 0,65 per extra kWh 

300 kWh incl. 
€ 0,65 per extra kWh 

n.v.t. 
 

n.v.t. 
 

50 kWh incl. 
€ 0,65 per extra kWh 

Milieutoeslag                                            € 112,45 € 84,35 € 28,15 

Water inbegrepen 

Watertoeristenbelasting schip <10m € 36,96 
schip >10m € 38,40 

n.v.t. 

Winterseizoen:   Van 1/11 tot 1/4 worden de toegangsbruggen naar de Noorder- en Zuiderhaven op 
zon- en feestdagen niet bediend. Dus in- en uitvaart is in die periode op zon- en feestdagen niet mogelijk.   
In deze periode zijn ook onze sanitair- en watervoorzieningen gesloten. 
 

TARIEVEN PASSANTEN: 

Per strekkende meter of gedeelte hiervan Éénrompschepen Meerrompschepen 

Per etmaal of etmaaldeel € 2,45 € 3,60 

Per week       (1 week verblijven = 6 dagen betalen) € 14,70 € 21,60 

Per 4 weken (4 weken verblijven = 22 dagen betalen) € 53,90 € 79,20 

Elektriciteit & Water          Inbegrepen 

Watertoeristenbelasting          € 1,20 p.p.p.n. 

Winterseizoen:   Onze tarieven worden van 1/11 tot 1/4, i.v.m. de beperkte faciliteiten, verlaagd naar € 1,95 (éénromp) 
/ € 3,10 (meerromp) per etmaal of etmaaldeel. Tarieven per week / maand wijzigen dan ook mee naar verhouding. 
Watertoeristenbelasting is in het winterseizoen niet van toepassing. 
 
Havenkantoor:     Havenmeesters: 
Noorderhaven 34    Richard van Stekelenburg / Jeroen van Keulen 
8861 AN Harlingen (NL)   Email: havenmeester@jachthavenleeuwenbrug.nl 
GSM: +31(0)6 53846734  

Watersportcentrum De Leeuwenbrug B.V. 
Noorderhaven / Zuiderhaven 
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