
BEDDINGSPLADS PRISER & BETINGELSER 
# Opbevaring er kun for NSK medlemmer m/ andelsbevis 
# Alle priser er for både med en max total vægt på 12 ton
# Omregning:  1 M = 3,28 fod eller 1 fod = 30,5 cm
# Sommerleje er betinget af at båden ikke har været søsat
# Serviceløft er for alle sejlere
# Serviceløft i perioden 15/11 - 1/4:  tillæg 1.200 kr./pr løft.
# Alt transport forudsætter at båden er tilgængelig 

PRISLISTE VINTERSÆSON 1/9 - 31/5 SOMMERSÆSON 1/6 - 31/8

Båd størrelse
Optagning Pladsleje Stativleje (12T) Søsætning I alt Optagning Pladsleje Stativleje (12T) Søsætning I alt 

Str. 1  <= 20 fod 900          950          550             900        3.300     - 425          275            - 700          
Str. 2  <= 25 fod 900          1.242       550             900        3.592     - 425          275            - 700          
Str. 3  <= 30 fod 900          1.533       550             900        3.883     - 425          275            - 700          
Str. 4  <= 35 fod 900          1.825       550             900        4.175     - 425          275            - 700          
Str. 5  <= 40 fod 900          2.116       550             900        4.466     - 425          275            - 700          
Str. 6  <= 45 fod 900          2.408       550             900        4.758     - 425          275            - 700          
Str. 7  <= 50 fod 900          2.699       550             900        5.049     - 425          275            - 700          
Str. 8  <= 55 fod 900          2.991       550             900        5.341     - 425          275            - 700          

 Medlem
M/Andel

Medlem       
U/Andel

GÆST    
 Medlem     
M/Andel

Medlem       
U/Andel

GÆST

600                            700          800        1.800     2.000         2.200       

50                               75             100        100        150            200          
Der betales maks for 10 dage.
Ved serviceløft over 30 dage skal der aftales/godkendes en individuel pris samt periode, med hovedkasseren.

Hvis ikke andet angivet er prisen inkl. moms

SERVICELØFT - STROP SERVICELØFT - PLADS

PLADSLEJE inkl. STATIV  - 12 Ton PLADSLEJE inkl. STATIV - 18 Ton

NÆSTVED SEJLKLUB
AT SEJLE ER AT LEVE

Prisliste gældende fra den 25-01-2022

Max 1 time i strop ellers "Plads" Excl. pladsleje og stativExcl. pladsleje og stativMax 1 time i strop ellers "Plads"

Pr. påbegyndt dag Pr. påbegyndt dag



BEDDINGSPLADS PRISER & BETINGELSER 

Øvrige priser
Benyttelse af kaj med ekstern kran eller vognmand 150        250            400          

Separat lavette transport mellem beddingsplads og kran. Pris pr. En retning 300        300            300          

Kan jeg fritstille min vinterplads?

Min båd vejer mere end 12 ton?
Må jeg selv anskaffe mig et stativ?
Jeg har mit eget stativ?
Min båd står i telt?
Min båd har ikke været søsat?
Hvornår sker søsætning?
Hvor meget kan kranen løfte?
Hvad koster kranløft om sommeren?
Jeg har solgt min andel?
Jeg er på den gl. stativ ordning?
Får jeg en fast plads til min båd? Nej! På beddingspladsen stilles din båd hvor det er mest hensigtsmæssig ift. planlægningen.

Hvis ikke andet angivet er prisen inkl. moms

NÆSTVED SEJLKLUB
AT SEJLE ER AT LEVE

Hvis du har dit eget stativ og det er samme type som NSK stativerne, kan du fratrække angivet stativlejepris fra I alt prisen.
Hvis du vil anskaffe dig dit eget stativ skal du først have det godkendt af hovedbestyrelsen.

Medlem        
M/ Andel

Medlem  
U/ Andel

GÆST

Du skal først betale stativleje når dit stativ depositum er nedskrevet til 0 kr. Der efter betales normal stativleje jf. prislisten.

Ofte stille spørgsmål:

Klubben råder over et begrænset antal 20 ton stativer, pristillæg til ovenstående priser er: vinter +2.000 kr./sommer +1.000 kr.

Du betaler for teltes længde i fod med et tillæg på 30%. Eks. telt på omregnet 40 fod koster i vinteren 2.116 + 635 = 2.751 kr. 
Hvis din båd har stået på beddingspladsen hele sommersæsonen og ikke været søsat betales kun for vinter plads- og stativleje
Søsætningsperioden er fra 1/4 til 15/11, uden for perioden vil det være efter aftale og mod et tillægsgebyr på 1.200 kr./pr løft.

Hvis du vil sikre dig at beholde din plads til næste sæson bliver du nød til at betale for i år, alternativ er at du opsiger din vinterplads.
Nej! Det er ikke muligt at fritstille sin vinterplads hvis du ikke skal bruge den, vil du sikre dig en plads året efter skal du betale i år.

Du skal opsige din vinterplads inden 1/9 hvis du vil undgå at skulle betale for vinteropbevaring.Hvornår er tidsfristen for opsigelse af 
vinterplads.?

Lige efter den 1/10 bliver der sendt faktura ud til dem som er tilmeldt vinteropbevaring.Hvornår skal jeg betale for 
vinerplads?

Hvad hvis jeg ikke for brug for min 
vinterplads i år.?

Prisliste gældende fra den 25-01-2022

Havnekranen er godkendt til en max total vægt på 20 ton, men da åg vejer 2 ton er maks bådvægt 18 ton.
Optagning og søsætning sker til prisen angivet under vintersæson 
Har du ingen andel mens din båd står på beddingspladsen, skal der stilles depositum svarende til et andelsindskud 
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