
   

 

Geachte ligplaatshouder, 

Met betrekking tot de beperkte toegang van de haven veroorzaakt door het 
Coronavirus, en als vervolg op de mailing van vorige week heeft de Jachthaven 
Breskens B.V. het volgende besloten: 

Voor het aantal weken dat de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zeeland 
van 27 maart 2020 van kracht is met betrekking tot het verbod op recreatieve 
overnachting en de sluiting van de sanitaire voorzieningen waardoor de haven beperkt 
toegankelijk is, wordt een korting op de liggelden van de zomercontracten verleend. 

Gedurende deze weken bedraagt de korting  75% van het in rekening gebrachte tarief.  

De korting wordt als volgt berekend: 

A / 26 x ( 0,75 x (factuurbedrag inclusief BTW – toeristenbelasting) = korting 

Waarbij A staat voor het aantal weken dat bovengenoemde Noodverordening met 
betrekking tot het verbod op recreatieve overnachting en sluiting van de sanitaire 
voorzieningen van kracht is. Dit wordt gedeeld door 26 zijnde het totaal aantal weken 
in het zomerseizoen. 

Ter verduidelijking het volgende voorbeeld:  

Stel u heeft een ligplaats voor een 35 voeter aan het S-steiger voor het hele 
zomerseizoen (01/04-01/10 oftewel 26 weken). U bent geen inwoner van de gemeente 
Sluis dus wordt ook toeristenbelasting in rekening gebracht (euro 55.50). Uw totaal 
factuurbedrag inclusief BTW en toeristenbelasting is in dit geval Euro 1514.35. 

Stel verder dat de bepalingen mbt de haven  van de Noodverordening vanaf 11 mei 
worden ingetrokken. 

De korting bedraagt dan: 

6 / 26 x (0.75 x (1514.34 -/- 55.50) =  Euro 252.49 

 

Zodra de Noodverordening door de overheden wordt opgeheven zal de Jachthaven 
Breskens B.V. de korting berekenen en crediteren aan de ligplaatshouders. Aangezien  
dit tijdstip nu nog niet bekend is kan de korting niet op voorhand met  de reeds betaalde 
of nog uitstaande facturen verrekend worden. 

 

 



Ligplaatshouder 
3-4-2020 
Pagina 2 

Deze regeling geldt uitsluitend voor ligplaatshouders 

-  die een contract voor het hele zomerseizoen 2020  hebben 
-  voor 16 april 2020 de factuur volledig voldaan  hebben. 

 

Op deze manier dragen wij gezamelijk ons steentje bij aan de enorme impact van dit 
wereldwijde probleem.Wij hopen u weer spoedig te kunnen begroeten op onze haven 
in Breskens. 

 

Directie Jachthaven Breskens B.V. 

 

 

 

  


