
 

Toelichting bij de kosten van de gemeente Tholen en SWS (Sportvissers & 

Watersportvereniging Stavenisse) in de haven van Stavenisse. 

1. Je betaalt éénmalig en verplicht entreegeld aan SWS om je “Aanvraag ligplaats en SWS 

lidmaatschap” te bevestigen. SWS registreert je gegevens en reserveert je ligplaats in de haven 

Stavenisse bij de gemeente Tholen. 

 

2. Jaarlijks ontvang je van de gemeente Tholen een aanslag voor het liggeld. Het liggeld wordt 

berekend n.a.v. de oppervlakte van je box. De lengte van je boot bepaalt je ligbox, die door de 

Havenmeester wordt toegekend. De oppervlakte van de ligbox wordt op gemeentelijk voorschrift 

afgerond op 1 m2 naar boven.   

a. Ofwel reserveer je een jaarplaats van 1 januari t/m 31 december. 

b. Ofwel reserveer je een seizoenplaats van 1 april t/m 30 oktober. 

c. Reserveer je later in het seizoen, dan betaal je een hogere maandprijs. De tarieven hiervoor 

kun je vinden in de “Verordening liggeld Pleziervaartuigen”.  

d. Indien je een jaarplaats wilt opzeggen, dient dat te gebeuren voor 1 december. Je boot 

dient dan uiterlijk op 1 januari uit de haven te zijn. 

e. Indien je in de loop van het jaar toch je ligplaats wilt opzeggen, dan geef je dit door aan de 

Havenmeester. Er is alleen restitutie van het liggeld mogelijk wanneer je de boot verkoopt 

en hiervan een bewijs kan overleggen. De Havenmeester geeft dit dan door aan de 

gemeente Tholen en die zal zorgdragen voor een eventuele restitutie. 

f. Vervang je in de loop van een jaar je boot door een groter of kleiner exemplaar, dan meld 

je dit bij de Havenmeester. Wanneer je een grotere box krijgt, ontvang je een aanvullende 

aanslag liggeld van de gemeente Tholen. 

 

3. Per sleutel van de haveningang betaal je een borg, die je terugkrijgt bij retour van de sleutel.  

 

4. De contributie is een verplichte jaarlijkse betaling aan SWS, waarmee je een bijdrage levert aan 

de kleinere/grotere taken en onderhoudswerken, die SWS voor zijn rekening neemt in het belang 

van zijn leden. De contributie geeft recht op voordelen. 

 

5. De passanten betalen aan de Havenmeester een vast tarief per L.O.A. en per overnachting. Dit 

geldt tevens voor de WTB per dag en per persoon. Voor langere periodes op bezoek in de haven, 

zijn er speciale afspraken. 

 

6. De watertoeristenbelasting (WTB) wordt door de gemeente Tholen gefactureerd op de aanslag 

liggeld. Deze wordt enkel belast aan niet inwoners van Tholen.  

 

7. Op alle steigers is er elektra voorzien. 

a. Voor een vast elektra punt betaal je de kosten van verbruik aan de SWS. 

b. Voor een elektra automaat betaal je in de muntautomaat. 

 

8. Het gebruik van het sanitair is gratis, muv. de douches die met een muntautomaat werken. 

 

9. Gebruik parking, slipway, afvalcontainers, WiFi, verbruik water op de steiger (wees zuinig aub), 

afvoer naar de HOI, ledigen chemische toiletten, … zijn gratis. 

Deze toelichting is gebaseerd op de “Verordening liggeld Pleziervaartuigen” en de “Verordening 

Watertoeristenbelasting” opgesteld door de gemeente Tholen en de huisregels van SWS (Sportvissers & 

Watersportvereniging Stavenisse), zie SWS website: www.havenstavenisse.nl . 

De gemeente Tholen en het SWS bestuur. 

http://www.havenstavenisse.nl/

