
Gemeente Amsterdam 
Stadsdeel Noord TARIEVENTABEL 2013 

BEHOREND BIJ DE PRECARIOVERORDENING 2013 

Omschrijving Eenheid 
van 
hoeveelheic 
, inhoud of 
afmeting 

Tijds
eenheid 

Tarief 2012-
bedrag in € 

Tarief 2013-
beclrag in € 

0 Aigemeen tarief 

0.1 jaar € 35,20 € 35,20 

O.ï > m^ week € 1,05 € 1,05 

0,2 dag € 0,40 € 0,40 

1 Bouwmaterialen en dergelljl(e m= jaar € 35,20 € 35,20 

Voor de door bouwmaterialen, grond, 
keten, loodsen, bouvwerktuigen 
(waaronder begrepen rails en 
kraanbanen) en stellingen Ingenomen of 
door schuttingen en omheiningen 
afgesloten oppervlakte 

m'̂  week € 1,05 € 1,05 

2 LuifeISj baldakijnen en dergelijke m^ jaar € 11,60 € 11,60 

3 Kabels, leidingen, buizen, kolters en 
dergelijlfe 

3,1 <abels m jaar € 2,70 € 2,70 

3,2 eidingen, buizen, kolders e,d. m jaar € 10,70 € 10,70 

€ eidingen, buizen, kokers e.d. m week € 0,50 € 0,50 

4 Woonwagens (privaat), 
Woonschepen, bedrijf svaartuigen, 
stationerende vaartuigen, vlotten en 
dergelijke 

4,1, a, standplaats met berging, zonder 
sanitair 

stuk maand € 95,30 € 95,30 

X standplaats met "grote casco berging", 
jonder sanitair 

stuk maand € 116,30 € 116,30 



c. standplaats met grote berging met 
sanitair 

stuk maand € 156,40 156,40 

4.2 standplaats op een ander centrum: 

a. standplaats met berging annex 
sanitaire voorzieningen 

stuk maand € 122,50 122,50 

b. standplaats met berging zonder 
sanitaire voorzieningen 

stuk maand € 85,00 € 85,00 

c. standplaats zonder berging met 
sanitaire voorzieningen 

stui< maand € 110,10 € 110,10 

d. standplaats zonder berging zonder 
sanitaire voorzieningen, met 
aansluitmogelijkheden op nutsbedrijven 

stuk maand € 72,90 € 72,90 

ligplaats vi/oonsohip en vlot m ' Jaar 6,00 6,00 
bedrijfsvaartuig of stationerend vaartuig n f jaar 5,85 5,85 

Terrassen 

overdekt terras m^ aar 94.10 94,10 

5. onoverdekt terras m^ seizoen € 44,90 44.90 

Uitstallingen laar 34,00 

Motorbrandstofaftappunten 

34.00 

7. vast of verplaatsbaar 
motorbrandstofafrapput 

stuk jaar € 201,70 € 201,70 

7.2 twee motorbrandstofaftappunten in één 
mantel 

stuk jaar € 340,60 € 340,60 

Het plaatsen van een afsluiting 

ndien als gevolg van voonA/erpen of 
gebruik overeenkomstig de bestemming 
van een gemeentebezitting tevens een 
voor de openbare dienst bestemde 
(waterweg) voor het verkeer wordt 
afgesioten,worden naast de onder 
vorenstaande rubrieken vermelde 
bedragen gehe 

afsluiting dag 26,40 

Tijdelijk gebruik van parkeerapparatuurplaats 
parkeerapparatuurplaats 

26,40 

10 m2 Nag € 36,95 


