Lidmaatschapstarieven MCC - 2018
Het lidmaatschap geldt voor de watersportvereniging MCC Maastricht.
De haventarieven zijn vastgesteld door de Stichting Haven en gebouwen MCC.
Om in aanmerking te komen voor een ligplaats dient men lid van de vereniging te zijn.
Aanvraag lidmaatschap van de vereniging:
- Schriftelijk, via inschrijfformulier, verkrijgbaar bij secretariaat.
- Het bestuur beslist over het inwilligen van de aanvraag.
- Een negatieve beslissing wordt door het bestuur binnen drie maanden na ontvangst
van het inschrijfformulier medegedeeld aan het aspirant-lid. Tegen een dergelijke
beslissing kan geen beroep worden aangetekend.
- Het aspirant lidmaatschap geldt voor één jaar.
Afmelden lidmaatschap:
- Vóór 3 december van het lopende seizoen dient de afmelding schriftelijk doorgegeven
te worden aan het secretariaat van MCC.
- Afmeldingen ná deze datum zijn niet geldig.
Tarieven leden watersportvereniging MCC - 2018
Lidmaatschap:
personen 0 t/m 2 jaar
in het jaar dat men 3 jaar wordt
in het jaar dat men 11 jaar wordt
in het jaar dat men 18 jaar wordt
Eenmalig inschrijfgeld:
personen 0 t/m 15 jaar
in het jaar dat men 16 jaar wordt
per gezin maximaal

€
0,–
€ 70,–
€ 95,–
€ 145,–
€ 30,–
€ 50,–
€ 100,–

Van 01-12-2017 t/m 31-05-2018 50% korting op het inschrijfgeld

Faciliteiten:
opbergbox in kleedlokaal heren
huur van kleedkast in kleedlokaal
huur van stoelkast in havengebouw
huur van skikast in havengebouw
Bezoekerstarieven:
dagkaart kinderen (t/m 15 jaar)
dagkaart personen vanaf 16 jaar
toeristenbelasting p.p. p.d.

€
€
€
€

10,–
20,–
25,–
50,–

€
€
€

6,–
9,–
1,–

Zonder dagkaart (tijdelijk lidmaatschap) is toegang tot haven, zwembad en terreinen van
MCC alleen voorbehouden aan de (aspirant)leden. Reden: zwembad zonder toezicht.
Bezoekers, uitsluitend vergezeld van een MCC-lid boven 16 jaar. Per bezoeker een
maximum van drie bezoeken per seizoen. Deze regel is ook van toepassing op
gezinsleden.

Haventarieven MCC - 2018
Haventarieven Stichting Exploitatie Haven en Gebouwen MCC 2018
De haventarieven zijn vastgesteld door de Stichting Haven en gebouwen MCC.
Om in aanmerking te komen voor een ligplaats dient men lid van de vereniging te zijn.

Alle tarieven van de stichting zijn inclusief 21% BTW
6 meter steiger:
bootlengte t/m 6 meter
bootlengte t/m 7 meter
bootlengte t/m 8 meter
9 meter steiger:
bootlengte t/m 8 meter
bootlengte t/m 9 meter
bootlengte t/m 10 meter
bootlengte t/m 11 meter
bootlengte t/m 12 meter
bootlengte t/m 13 meter
bootlengte t/m 14 meter
bootlengte t/m 15 meter

€
€
€

325,–
350,–
375,–

€
€
€
€
€
€
€
€

415,–
470,–
530,–
585,–
640,–
695,–
750,–
805,–

Bijboot in het water (en alléén behorende bij huurder vaste ligplaats)
€ 108,–
bijboten die op, aan (in davits, en uit het water) of in het moederschip zijn opgeborgen,
zijn kosteloos. .
Eenmalig inschrijfgeld (ligplaats voor nieuwe leden):
€ 65,–
Gebruik elektra wordt enkel in de periode 1 oktober tot 1 april berekend aan het in die
periode geldende tarief.
Passanten (havenkaart geldt als tijdelijk lidmaatschap vereniging MCC en is voor iedere
opvarende verplicht – zie: bezoekerstarieven vereniging).
Per overnachting per meter bootlengte € 1,85 voor 2 personen (tarief inclusief bezoek
terrein).
Voor meerdere personen aan boord worden de vaste bezoekerstarieven toegepast:
voor personen t/m 15 jaar € 6,– en vanaf 16 jaar € 9,– per dag.

