HeiPs
4.4.2019

MAKSUT KAUDELLE 2019

HEINOLAN PURSISEURA HeiPs

LIITTYMISMAKSUT

JÄSENMAKSUT
TUKIKOHDAT:
VUOTUINEN KÄYTTÖMAKSU
TUKIKOHDAT:
MAKSUT VIERAILEVILTA
VENEKUNNILTA SEKÄ
AVAIMETTOMILTA VUOTUISTA
KÄYTTÖMAKSUA MAKSAMATTOMILTA
JÄSENILTÄ

AVAINPANTTIMAKSU:
LAITURIT, TUKIKOHDAT, TELAKKA-ALUE

HEINÄSAAREN
LAITURIT- A JA B

TELAKKA-ALUE:
SÄHKÖN KÄYTTÖLUVAT
TALVITELAKOINTI
1.10- 30.6

KESÄTELAKOINTI
1.7 – 30.9

KATSASTUS:
OMAN SEURAN VENEET

KATSASTUS:
VIERAAN SEURAN VENEET

KATSASTUKSEEN LIITTYVÄT
MUUT ASIAT

SUKELLUSJAOS

HUOM.

€

•

Varsinainen jäsen ”heinolalainen”

150

•

Ulkopaikkakuntalainen varsinaiseksi jäseneksi

200

•

Samaan ruokakuntaan kuuluvat uudet jäsenet

0

•
•

Juniorijäsen alle 15 vuotta
Varsinainen ja perheenjäsen sekä yli 15 vuotias jäsen

0
45+

•
•

Juniorijäsen; eli alle 15 vuotias
Vasikkasaaren tukikohta

0+
60

•

Kallioissaaren tukikohta

60

Käyttömaksu 10 euroa/ venekunta/ vrk, jotka eivät ole lunastaneet avainta
eikä maksaneet vuotuista käyttömaksua. Maksu sisältää tukikohdan käytön
esim. grillikatos. Maksun perii majaisäntä, tai kävijä maksaa sen omatoimisesti
tukikohdassa saatavilla olevalla tilisiirtolomakkeella seuran tilille. Maksu
koskee molempia seuran tukikohtia erikseen. Lukittuihin tiloihin pääsee vain
paikallaolevan avaimenhaltijan kanssa asiasta sopien.
•
•
•
•
•

Avaimen panttimaksu / toimintapaikan avain
Paikan leveys
> yli 3m <
Paikan leveys
> 2,50m – 3m <
Paikan leveys
> max 2,50m <
Kylkikiinnityspaikka >
-----<

Lupa 1: Huolto- ja korjaussähkö, tehtävä erillinen sopimus > <
Lupa 2: Lämmityssähkö, tehtävä erillinen sopimus > <
•
Vene on katsastettu
•
Katsastettu vieraan seuran vene
•
Vene on katsastamaton
•
Vene on katsastettu
•
Katsastettu vieraan seuran vene
•
Katsastamaton vene
Katsastus yhteiskatsastustilaisuudessa seuran jäsenille:
•
Peruskatsastus: 1 osio runkokatsastus maissa
•
Peruskatsastus: 2 osio veneen ollessa varustettuna ja vesillä.
•
Vuosikatsastus: moottorivene ja purjevene
•
Jos katsastus suoritetaan 30.6 jälkeen, vuosikatsastus maksu on
Vieraan seuran jäsenen veneen katsastus yhteiskatsastustilaisuudessa:
•
Peruskatsastus: 1 osio runkokatsastus maissa
•
Peruskatsastus: 2 osio veneen ollessa varustettuna ja vesillä yht.
•
Vuosikatsastus: moottorivene ja purjevene
•
Hylätyn katsastuksen uusiminen tai puutetarkastus
•
Jos katsastuspöytäkirja puuttuu, sen uusiminen
•
Viiden vuoden välein tehtävän peruskatsastuspöytäkirjan uusinta
•
HeiPs- tarra
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Huom.

SPV:n tai sukeltajaliiton maksu
SPV:n tai sukeltajaliiton maksu
Avainsopimukset
Heinolan Tili ja Isännöinti Oy

Käyttömaksun
Tilisiirtolomakkeen saat myös
Heipsin kotisivuilta
kohdasta tiedostot

Avainsopimukset
Heinolan Tili ja Isännöinti Oy
Avainsopimukset
Heinolan Tili ja Isännöinti Oy

Sähkön käyttöluvan saa
telakkapäälliköltä

Avainsopimukset
Heinolan Tili ja Isännöinti Oy

Yhteiskatsastuksen ulkopuolella
tehtävän yksittäiskatsastuksen
lisämaksu
+ 10 €
+ 10 €
Yhteiskatsastuksen ulkopuolella
tehtävän yksittäiskatsastuksen
lisämaksu
+ 10 €
+ 10 €

Katsastajalla on oikeus veloittaa erilliskatsastuksen lisämaksun ohella myös matkakulut verottajan vahvistaman kmkorvauksen mukaan, mikäli katsastus suoritetaan Heinolan satama-alueita kauempana.
•
•
•
•

Laitepakettivuokra
Laitepakettivuokra
Yksittäiset varusteet: lainaisaoloviikkojen mukaan
Norppien kausimaksu on 50 euroa: sisaralennus on 5 euroa / kausi

Seuran hallituksella on oikeus tapauskohtaisesti päättää maksun suuruus
perustuen hallitukselle osoitettuun kirjalliseen selvitykseen ja hakemukseen
(avainpantit, laiturit ja telakkalisämaksut.) Mikäli, verottaja ilmoittaa
venepaikkojen muuttuvan arvonlisäverolliseksi, lisätään maksuihin voimassa
oleva arvonlisävero.
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•
•

Viikko
Kausi

•

Varuste / viikko

•

Kausi

