Takst og pris for bådplads mv i år 2019, som er godkendt af Køge Byråd

KØGE MARINA - takster bådpladser
Takst 01: 7,50 m pladser pr. m2 vandareal pr. år
Takst 02: 10,00 og 11,00 m pladser pr. m2 vandareal pr. år
Takst 03: 12,00-24,00 m pladser pr. m2 vandareal pr. år

2019
153,00
173,50
188,00

Takst 04: Landarealer (30 stk.)

1.467,50

Takst 05: Landarealer store trailerbåde maksimum 10x3 m
inkl. trailer pr. år
Takst 06: Flydebro 7 m pladser pr. m2 vandareal pr. år

3.199,00

Søsætning/ophaling – faste lejere pr. løft

Leje af sejlerskur
Indskud

318,00
420,00

2019
1.500,00

Leje pr. år

1.442,50

Bimåler til sejlerskure - indskud

1.500,00

Priser på bådstativleje for faste lejere
For både op til 3 tons pr. år
For både op til 6 tons pr. år
For både op til 12 tons pr. år

2019
550,00
700,00
900,00

For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med
mast/motorbåde - over 11 meter

250,00

For alle både på land i 0-14 dage

150,00

For alle både på land i op til 30 dage
For alle både på land i over 30 dage

250,00
Se årslejen

Slæbested
Dagkort, slæbested: 2 bomløft (+50 kr. i depositum)
Rabatkort, slæbested: 28 bomløft (+50 kr. i depositum)
Ekstra adgangskort pr. kort - (max 3 stk. i alt)

100,00
700,00
50,00

Priser Gæster – se side 2
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GÆSTER
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. døgn
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. uge
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. måned

140,00
777,00
2.880,00

Gæstebåde 1/5 - 30/10 - 6 mdr. i vand
7,5 m pladser, bådlængde under 6,5 m ved 6 mdr. leje
10 m pladser, bådlængde under 8,5 m ved 6 mdr. leje
11 og 12 m pladser, bådlængde under 10 m ved 6 mdr.
leje
15 m pladser, bådlængde under 13 m ved 6 mdr. leje
18 m pladser, bådlængde under 16 m ved 6 mdr. leje
Leje af gæstelandplads pr. døgn
Gæstebåde vinter fra 1. november til 1. maj pr. 6 mdr.
Søsætning/ophaling – gæstebåde pr. løft

4.423,00
6.636,00
8.038,00
11.330,00
11.330,00
50,00
5.535,00

1.280,00

Priser på bådstativleje for gæster
For både op til 3 tons pr. dag
For både op til 6 tons pr. dag
For både op til 12 tons pr. dag
Støtteben pr. dag

50,00
60,00
70,00
50,00

For både op til 3 tons pr. vintersæson fra 1. november til
1. maj

1.500,00

For både op til 6 tons pr. vintersæson fra 1. november til
1. maj

2.000,00

For både op til 12 tons pr. vintersæson fra 1. november til
1. maj

2.500,00

For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land
med mast/motorbåde - over 11 meter pr. vintersæson fra
1. november til 1 maj

500,00

For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land
med mast/motorbåde - over 11 meter pr. dag
50,00

Side 2

Takst og pris for bådplads mv i år 2019, som er godkendt af Køge Byråd

