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Alle priser er incl. 25% moms
Pris
Bådopbevaring i hal
Bådearealet beregnes som: (længde + 0,5) x (bredde + 0,5) = m2
Opbevaring i bådhal 01.10-30.04 pr. m2
Ekstra opbevaring i bådhal 01.05-30.09, pr. dag, pr. m2

242,00
0,85

Udendørs opbevaring af både:
Bådearealet beregnes som: (længde + 0,5) x (bredde + 0,5) = m2
Opbevaring udendørs på landplads 01.10-30.04 pr. m2
Ekstra opbevaring på landplads 01.05-30.09, pr. dag, pr. m2

62,00
0,30

Vinterleje af kombineret transport- og vinterstativ: 01.10 til 30.04
Stativ max 10 tons
Ekstra lange støtter til sejlbåde med stor dybdegang
Stativ max 20 tons
Ekstra lange støtter til sejlbåde med stor dybdegang
Leje af stativer til serviceopgaver pris pr. uge
Helårsleje af transportstativ: 1,5 x vinterlejen

1.740,00
309,00
3.070,00
618,00
500,00

Sommeropbevaring af bådvogne og trailere indendørs fra 01.05 til 30.09
Små vogne og trailere op til max 10 m2
Mellem vogne og trailere fra 10 m2 til under 15 m2
Store vogne og trailere fra 15 m2 og derover

412,00
644,00
876,00

Sommeropbevaring af bådvogne og trailere udendørs fra 01.05 til 30.09
Små vogne og trailere op til max 10m2
Mellem vogne og trailere fra 10 m2 til under 15 m2
Store vogne og trailere fra 15 m2 og derover

299,00
485,00
696,00

Arealberegning for vogne og trailere : største længde x største bredde. Bådvogne
og trailere skal være forsynet med ejers navn og telefon-nr.

Masteopbevaring
Mastepbevaring i mastehal for sejlbåde i vinterhal 01.10 til 30.04.
Beregnet mastelængde er længste længde incl. antenner og forstag.
Mastelængde under 10 meter
Mastelængde fra 10 meter til under 15 meter
Mastelængde fra 15 meter til under 20 meter
Mastelængde fra 20 meter og længder derover
Bomme og øvrigt masteudstyr

260,00
402,00
642,00
935,00
206,00

Masteopbevaring årsleje: 1,7 x vinterlejen

Søsætning eller optagning med mobilkran til hal
Den fastlagte datoplan for Mobil-krandage for optagning og søsætning kan ses på www.yss.dk
Taksterne inkludere optagning eller søsætning, kørsel af tomt stativ eller bådvogn til og fra
kran, vaskplads og bådhal.
Kranløft max 5 tons incl. håndtering og traktorkørsel pr. gang
Kranløft max 10 tons incl. håndtering og traktorkørsel pr. gang
Kranløft max 15 tons incl. håndtering og traktorkørsel pr. gang
Kranløft over 15 tons pr. tons incl. håndtering og kørsel pr. gang
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732,00
1.597,00
2.395,00
176,00
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Søsætning eller optagning med mobilkran til landplads
Den fastlagte datoplan for Mobil-krandage for optagning og søsætning kan ses på www.yss.dk
Taksterne inkludere kranløft incl. alt kørsel til eller fra kran med traktor.
Kranløft max 5 tons incl. traktorkørsel
Kranløft max 10 tons incl. traktorkørsel
Kranløft max 15 tons incl. traktorkørsel
Kranløft over 15 tons pr. tons incl. traktorkørsel

710,00
1.120,00
1.623,00
109,00

Mobilkran, til på- eller afmastning eller andet kran arbejde
Til aftagning eller påsætning af mast, krantid + medhjælp pr. time. Der afregnes
pr. 15 min.
Tillæg for både der hænger i kran ifm. mindre serviceopgaver pr. time, der
afregnes minimum en time.

1.607,00
390,00

Forsikring mobilkran
Løfteforsikring kr. 4.000.000,00 samt transportforsikring på havneområdet.
Løfteanvisning og forhalingstillæg
Bådejer skal sikre at båden har korrekt monteret løftemærkater eller selv være tilstede ved
optagningen. Løftemærkater udleveres gratis.
YSS påtager sig intet ansvar for skade på drev og andet udstyr under vandet.
Ved forhaling til og fra søsætningskaj uden ejernes tilstædeværelse
Max 10 tons
Over 10 tons

206,00
387,00

Diverse takster
Afgifter til havnen, for både der ikke har fast havneplads i Odsherred Havnene
Kajkantafgift i alt for optagning og søsætning
Brug af mastekran pr. gang

390,00
250,00

Hjælp til på-eller afmastning med havnens mastekran
Pr. time (der afregnes for min. 1 time.)

475,00

Højtryksspuling af undervandsskrog
Max 5 tons, arbejdsløn excl. leje spuler
Max 10 tons, arbejdsløn excl. leje spuler
Max 15 tons, arbejdsløn excl. leje spuler
Over 15 tons pr. tons, arbejdsløn excl. leje spuler
Afvask og renspuling af båd: afregnes efter tidsforbrug, pris pr.time
Leje af højtryksspuler: max 2 timer pr. gang, excl. arbejdsløn

475,00
630,00
740,00
50,00
475,00
150,00

Andre takster
El-forbrug: afregnes over bi-måler pr. kWh
Leje bi-måler 1.10-30.04
Ved større vedligeholdelsesopgaver skal der altid anvendes bimåler.
Kørsel til alarm, der ikke bliver af meldt straks
Arbejdsløn til serviceopgaver
Traktorkørsel bådtransport m.m. pr. time
Yacht Service Sjælland ApS
Korvetvej 6
DK - 4500 Nykøbing Sj.
E-mail : info@yss.dk

3,00
260,00
800,00
475,00
750,00
Søren Glumby Nielsen

Tlf. +45 40200692
E-mail : sn@yss.dk
Susanne Glumby Nielsen Tlf. +45 24409330
E-mail : sg@yss.dk
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