KØGE MARINA
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
Takst 04: Landarealer (30 stk.)
Takst 05: Landarealer store trailerbåde maksimum 10x3 m inkl.
trailer pr. år
Takst 06: Flydebro 7 m pladser pr. m2 vandareal pr. år
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. døgn
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. uge
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. måned
Gæstebåde 1/5 - 30/10 - 6 mdr.
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
Gæstebåde vinter fra 1. november til 1. maj pr. 6 mdr.
Dagkort, slæbested: 2 bomløft (+50 kr. i depositum)
Rabatkort, slæbested: 28 bomløft (+50 kr. i depositum)
Ekstra magnetkort, pr. kort
Søsætning/ophaling – faste lejere, pr. løft
Søsætning/ophaling – gæstebåde, pr. løft
Gæsteplads: Vinteropbevaring 1/11 - 30/4
Gæstebåd under 3 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ uden mast/benstøtter
Gæstebåd under 3 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ med mast/benstøtter
Gæstebåd under 6 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ uden mast/benstøtter
Gæstebåd under 6 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ med mast/benstøtter
Gæstebåd under 12 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ uden mast/benstøtter
Gæstebåd under 12 tons, inkl. optagning/søsætning samt stativ med mast/benstøtter
Leje af sejlerskur
Indskud
Leje pr. år
Bimåler til sejlerskure - indskud
Leje af landplads pr. døgn
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
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med
mast/motorbåde - over 11 meter
For alle både på land i 0-14 dage
For alle både på land i op til 30 dage
For alle både på land i over 30 dage
Priser på bådstativleje for gæster
For både op til 3 tons pr. dag

2021
157,00
182,00
197,00
1.522,00
3.317,00
329,00
150,00
805,00
3.000,00
2021
4.585,00
6.885,00
8.335,00
11.780,00
11.780,00
5.740,00
100,00
700,00
60,00
435,00
1.325,00
2021
7.567,00
7.800,00
7.800,00
8.170,00
8.170,00
8.550,00
2021
1.500,00
1.500,00
1.500,00
50,00
2021
550,00
700,00
900,00
250,00
150,00
250,00
Se årslejen
2021
50,00

For både op til 6 tons pr. dag
For både op til 12 tons pr. dag

60,00
70,00

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
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med
mast/motorbåde - over 11 meter pr. dag
Priser på transport- og flytningsopgaver
Flytning- og transportopgaver for andre parter - takst pr. påbegyndt
halve time (30 min.)
Ydelser

500,00
50,00
2021
210,00

El pr. kw
Vand pr. m3 på området nord for Køge Marina
Brusebad

3,00
70,00
2021

Varmt vand
Havnebadet

10,00
2021

Sæsonkort 1. oktober - 1. maj til sauna og omklædning
Halvsæsonkort 1. januar - 1. maj til sauna og omklædning
Erhverv: I Havnebassinet samt på land pr. m2 vandareal

680,00
525,00
2021

Takst 1: 7,5 m pladser pr. m2 vandareal pr. år
Takst 2: = 10 m pladser pr. m2 vandareal pr. år
Takst 3 = 10 m pladser pr. m2 vandareal pr. år
Takst 5 = Landarealer store trailerbåde max. 10x3 meter inkl.
trailer pr. år

157,00
182,00
197,00

Takst 6 = Alle flydebroer pr. m2 vandareal pr. år 325 kr. pr. m2
Gæstepladser alle bådtyper pr. døgn
Gæstepladser alle bådtyper pr. uge
Gæstepladser alle bådstørrelser pr. måned
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
For både der skal bruge støtteben, fordi de skal på land med
mast/motorbåde - over 11 meter
For alle både på land i 0-14 dage
For alle både på land i op til 30 dage
For alle både på land i over 30 dage

3.317,00
329,00
150,00
805,00
3.000,00
550,00
700,00
900,00
250,00
150,00
250,00
Se årslejen

