Tarieven Veerdienst Schoonhoven BV voor het jaar 2017
Tarief
A.

Personen
Een persoon te voet of als bijrijder
Een kind tot en met de leeftijd van 4 jaar
onder begeleiding is gratis

B.

Knipkaarten
10 overtochten

0,65

4,25

0,70

4,60

0,85

5,70

0,70

4,60

Fietsen, brommers, scooters e.d.
Een fiets of fiets met trapondersteuning
Een bromfiets, snorfiets of (brom)scooter
(geen brommobiel of quad)
Een aanhangwagen bij bovengenoemde
fiets, bromfiets, scooter of snorfiets
Een bestuurder is bij de prijs inbegrepen

C.

Auto’s
(Voor toepassing van deze tarieven worden onder
auto’s zowel personenauto’s als vrachtauto’s,
landbouwvoertuigen en autobussen verstaan).

1.

Een motorfiets, (motor)scooter, brommobiel, quad of auto met
een eigen gewicht tot en met 2000 kg:
Een auto met een eigen gewicht van
2001 kg tot en met
5000 kg en niet langer dan 9 meter:
Een auto met een eigen gewicht van
2001 kg tot en met
5000 kg en lengte tussen 9 meter en
12 meter
Een auto met een eigen gewicht van
2001 kg tot en met 5000 kg
en langer dan 12 meter
Een aanhanger bij een auto, waarbij
de auto een eigen gewicht heeft tot en met
2000 kg en de totale lengte van auto met aan hanger ten hoogste 10 meter is
Een aanhanger bij een auto, waarbij
de auto een eigen gewicht heeft tot en met
2000 kg en de totale lengte van auto met aan hanger meer dan 10 meter bedraagt:
Een auto met een eigen gewicht van 5001 kg tot
en met 8000 kg en niet langer dan 12 meter
Een auto met een eigen gewicht van 5001 kg tot
en met 8000 kg en langer dan 12 meter:

2,00

13,80

3,60

24,40

7,60

51,00

11,25

76,00

2,00

13,80

4,00

7,60

51,00

11,25

76,00

2.

D.

Een auto met een eigen gewicht
hoger dan 8000 kg:
Auto’s of samenstellen met
een totale lengte
langer dan 20 meter en voertuigen waar van de breedte met inbegrip van de lading op
enig punt breder is dan 2,70 meter wordt een
toeslag berekend van
Indien auto’s of samenstellen
met inbegrip van de lading langer zijn
dan 20 meter en gelijktijdig op enig punt,
breder dan 2,70 meter, wordt een toeslag
berekend van
Voor de toepassing van het tarief vanaf het
eigen gewicht van 2001 kg wordt elke combi natie van trekker met oplegger of aanhangwa gen als eenheid beschouwd.
In het tarief voor auto’s met een eigen gewicht
tot en met 2000 kg is het veergeld voor de
bestuurder of inbegrepen. In het tarief
voor auto’s met een eigen gewicht van 2001 kg
en meer is het veergeld voor alle in - en/of
bijzittende(n) inclusief.

11,25

3,60

7,60

Abonnementen
Maandkaarten, rechtgevende op onbeperkt
heen en weer overvaren.
Voor een persoon te voet
6,50
Voor een persoon met fiets
8,00
Voor één persoon met bromfiets, snorfiets of
(brom)scooter (geen brommobiel of quad)
10,50
De maandkaarten zijn strikt persoonlijk. De
maandkaarten worden slechts afgegeven op de eerste dag van elke maand en
kunnen bij gebleken misbruik worden ingetrokken.
De houder van een maandkaart dient in het bezit
te zijn van een stamkaart.
De maandkaart moet bij iedere overtocht worden getoond.

E.

Scholierenjaarkaarten.
Jaarkaarten voor scholieren, recht gevende op
onbeperkt heen en weer overvaren.
Voor een persoon te voet:
Voor een persoon met fiets:
Voor een persoon met bromfiets, snorfiets,
motorrijwiel of bromscooter (geen
brommobiel of quad)

44,00
64,00

80,00

76,00

De jaarkaarten voor scholieren zijn strikt persoonlijk en bij aanvraag dient een verklaring
door de school te worden afgegeven.
De jaarkaarten zijn geldig voor een schooljaar
(vanaf 1 augustus t/m 31 juli).
Jaarkaarten moeten bij iedere overtocht worden getoond.
F.

Knipkaarten
Er worden knipkaarten afgegeven
voor de categorieën, waarbij dat in de tarievenlijst
is vermeld. Voor bij elkaar behorende personen en/of voertuigen mag van eenzelfde
knipkaart gebruik worden gemaakt.
Van niet-gebruikte knipkaarten kan tot een
jaar na in werking treden van een nieuw tarief
gebruik worden gemaakt. Daarna kan bijbetaling
worden gevorderd.

G.

Goederen en bagage
Voor door passagiers gedragen goederen tot
een gewicht van 25 kg is niets verschuldigd.
Bij vervoer van niet - opgeladen goederen boven
dat gewicht is verschuldigd voor elke 25 kg of
gedeelte daarvan:
Goederen zonder begeleiding worden niet vervoerd.

H.

Bijzondere bepalingen
Tarief bij nacht en/of bij uitzonderlijke omstandigheden
Tussen 24.00 en 05.00 uur, tijdens extreem hoog
water of ijsgang waarbij sleepboothulp wordt
ingezet is, met uitzondering
van auto’s zwaarder dan 8000 kg., voor alle categorieën
tweemaal het gewone tarief verschuldigd. Houders
van abonnementen en jaarkaarten kunnen voor
het voldoen van dit tarief gebruik maken van
knipkaarten die dan dubbel geknipt worden.
Voor niet gebruikte knipkaarten wordt geen
restitutie verleend
Dit tarief is vastgesteld voor de periode
van 1 januari t/m 31 december 2017.

0,65

