Tarieven van Veerdienst Bergstoep per 1 Januari 2018

Tarief

Knipkaarten
10
overtochten

€ 0,65
nihil

€ 4,10

€ 0,75
€ 1,30
€ 1,95

€ 4,90
€ 8,45
- ------

€ 2,05

€ 13,25

Voor toepassing van dit tarief worden onder auto’s zowel
personenauto’s, vrachtauto’s, landbouwvoertuigen en
autobussen verstaan.
Voor een auto, of aanhanger bij een auto, met een ledig gewicht
tot en met 2200 kg;

€ 2,05

€ 13,25

Voor een auto met een ledig gewicht van 2201 tot en met 5000 kg;
Voor een auto met een ledig gewicht van 5001 tot en met 8000 kg;
Voor een auto met een ledig gewicht hoger dan 8000 kg;

€ 4,10
€ 7,40
€ 11,00

€ 26,50
€ 49,20
€ 73,15

A. Personen.
Voor één persoon, of één persoon in een rolstoel al dan
niet voorzien van hulpmotor.
Een kind tot en met de leeftijd van 4 jaar onder geleide.
B.

Rijwielen, enz.

Voor een rijwiel, rijwiel met hulpmotor, tandem of dier;
Voor een bromfiets, snorfiets, rijwiel met aanhanger;
Voor een bromfiets met aanhanger, snorfiets met aanhanger;
Voor een motorfiets, brommobiel, bakfiets of handwagen,
een motorfiets met zijspan, of ieder ander voertuig op twee
of meer wielen en voorzien van kenteken;
In deze tarieven is het veergeld voor één bestuurder of begeleider inbegrepen tot een bedrag, als genoemd onder groep A.
C.

Rij- en voertuigen met mechanische kracht.

Bij toepassing van het tarief zal een vrachtauto c.q. landbouwvoertuig met oplegger of met één aanhanger, als één auto worden
beschouwd.
Als ledig gewicht van deze voertuigen wordt het gezamenlijk
gewicht gerekend (incl. aangehangen landbouw werktuigen).
Hierboven niet genoemde, en niet voor personenvervoer dienende
voertuigen, al dan niet voorzien van eigen beweegkracht, worden
aangemerkt als auto’s.
In het tarief voor voertuigen met een ledig gewicht tot en met
2200 kg is het veergeld voor een bestuurder of geleider
inbegrepen.
In het tarief voor voertuigen met een ledig gewicht van 2201 kg
en meer, is het veergeld voor alle in- en/of bijzittende inbegrepen.
D. Abonnementen.
Jaarkaarten, recht gevende op onbeperkt heen en weer overvaren;

Per jaar

Voor één persoon;
Voor één persoon met fiets;
Voor één persoon met bromfiets;
Voor één persoon met motorfiets;

€ 70,00
€ 98,00
€ 124,00
€ 175,00

Schooljaarkaarten recht gevende op onbeperkt heen en weer
overvaren.
Voor elk schoolgaand kind tot 18 jaar, als voetg./pass., met fiets of bromfiets;

€ 60,00

De scholier kan van een scholierenjaarkaart gebruik maken als deze voor de ingangsdatum van
de jaarkaart (1 Juli van het betreffende jaar) de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.
Alle jaarkaarten zijn alleen geldig voor de categorie welke op de betreffende jaarkaart is vermeld.
Wanneer er van een ander vervoermiddel gebruik wordt gemaakt dan waarvoor de jaarkaart is
aangekocht, dan geldt het daarvoor bestemde tarief zonder aftrek van genoemde kaart.
De jaarkaart is afgegeven op persoonlijke titel en kan derhalve niet door een ander persoon worden gebruikt.

