Geachte schipper,
Welkom op de ligplaats van de Stichting Historische Schepen Arnhem (SHSA).
Deze plek is aangesloten bij de Schepencarrousel en in beheer bij de SHSA.
De spelregels:
Korter dan 1 week aanmeren:
• Meldt u aan bij de havenmeester: 026 3775510
• En via mail bij de SHSA (info@shsa.nl). Geef in de mail aan welke dagen u wilt
aanmeren, uw naam en telefoonnummer en van het schip de naam, lengte en breedte.
• Het liggeld is 20 cent per m2 per dag.
• Voor 5 euro per dag kunt u gebruik maken van electra (220volt). U vindt de electraaansluitpaddenstoel aan bakboordzijde op het dek van de sleepboor Anders J Goedkoop.
• Vóór vertrek het liggeld en de electrakosten graag overmaken op het rekeningnummer
van de Stichting (zie onderaan).
Langer dan 1 week aanmeren:
• u dient zich aan te sluiten bij de Schepencarrousel: zie www.Schepencarrousel.nl
• meldt u aan bij de havenmeester: 026 3775510
• meldt u aan via de website van de Schepencarrousel. Geef hier aan welke dagen u wilt
aanmeren, uw naam en telefoonnummer en van het schip de naam, lengte en breedte.
• het liggeld is 15 cent per m2 per week.
• voor 30 cent per KWH kunt u gebruik maken van electra (220volt). U vindt de
electraaansluitpaddestoel aan bakboordzijde op het dek van de sleepboor Anders J Goedkoop.
• vóór vertrek het liggeld en de electrakosten graag overmaken op het rekeningnummer van de
Stichting (zie onderaan).
• de maximale termijn om aaneengesloten aan te meren is 3 maanden. Om er zeker van
te zijn dat er plek is graag ruim van tevoren contakt opnemen met de SHSA!
Wij wensen u een prettig verblijf!

Stichting Historische Schepen Arnhem.
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Vermeld svp ook de naam van het schip.
Heeft u nog vragen? Bel 06-18553663 of mail naar info@shsa.nl
Zie ook de site: www.shsa.nl

