
Ligplaats zomerseizoen 
Zomers snel even de bootpakken en het Veluwemeer op, het kan met een ligplaats in onze binnenhaven. 
Hier ligt uw boot in de zomer in rustig water en binnen handbereik. Op het Resort is genoeg 
parkeergelegenheid en voorziening om uw vrienden en familie ook te laten opstappen vanaf deze mooie 
locatie. Maakt u alleen ge-bruik van de ligplaats in het hoogseizoen, dan gelden lagere tarieven. Vraag 
naar de voorwaarden. 

Winterstalling 
Winterstalling in de beveiligde, verwarmde en geïsoleerde loods van Brunia Watersport, een watersport 
bedrijf aan het Veluwemeer in Biddinghuizen. Zij zijn officiële Honda dealer, importeur van het Zweedse 
Micore en Finse AMT. De loods die zij gebruiken voor de stalling is in 2012 nieuw gebouwd en uw boot 
staat hier schoon, veilig en netjes opgeslagen. De prijs is afhankelijk van de afmeting. 

Mobiliteitservice 
Pechhulp op het water tijdens het zomerseizoen. Zeven dagen per week, van zonsopgang tot 
zonsondergang en tussen de Roggebotsluis en de sluis van Nijkerk. Heeft u de boot bij Brunia Watersport 
jaarlijks in onderhoud? Dan betaald u slechts € 35. 

Winter + Startklaar 
Brunia Watersport maakt de boot, motor en accu klaar voor de winter. In het voorjaar wordt de motor, 
accu  en systemen getest, zodat u weer veilig het water op kan.  

Transport 
Afhankelijk van uw voorkeur halen wij de boot uit het water in het najaar, en plaatsen deze weer in 
het water in het voorjaar. U kunt natuurlijk zelf kiezen op welk moment u dat wilt. Vaart u naar de voor 
ons dichtstbij-zijnde stijger (Riviera, dichtbij Elburg) dan zijn de kosten € 75, transport vanaf Resort 
Veluwemeer kost € 145.

Administratiekosten

Zilver pakket
Ligplaats zomerseizoen + Winterstalling 
+ Afspuiten boot.

Goud pakket 
Zilver pakket +  Mobiliteitservice + Winter/Startklaar + Transport (vanaf Riviera). 

Platinum pakket 
Goud pakket + Transport (EuroParcs) + Poetsen +  Interieur reiniging + Kleine beurt + Hull cleaning/
nieuwe anti-fouling + Aftank-service**. 

*Prijspeil 2017
** Aftank-service: Aftanken exclusief brandstofkosten.

Zet/drukfouten voorbehouden

Afmeting boot 
< 4 meter: € 275,-
< 5 meter: € 350,- 
< 6 meter: € 400,-
< 7 meter: € 450,-

 

< 4 meter: € 400,- 
< 5 meter: € 575,- 
< 6 meter: € 750,- 
< 7 meter: € 895,- 

< 4 meter: € 550,- 
< 5 meter: € 750,- 
< 6 meter: € 950,- 
< 7 meter: € 1115,- 

< 4 meter: € 1095,- 
< 5 meter: € 1390,- 
< 6 meter: € 1668,- 
< 7 meter: € 1950,- 

Afmeting boot 
< 4 meter: € 255,- 
< 5 meter: € 360,-
< 6 meter: € 496,-
< 7 meter: € 595,-

 
€ 85,- p.j. 

 
v.a € 40,-

 
€ 145,-

 
n.n.t.b.

Prijslijst* jachthaven Resort Veluwemeer


