
 
 
 

TARIEVEN HORECA 2023  

   

A. Dienstencentra voor vrachtwagenchauffeurs 
(truckerscentrum) 

  

- Grond van Havenbedrijf maar GEEN  gebouw of 
gebouw NIET van Havenbedrijf 

  

vast jaarlijks te betalen (EUR/jaar) 15.000,00   

+ oppervlakte terrein  (EUR/m²/jaar) 7,93 € 
- niet verharde 
terreinen 

 11,83 € - verharde terreinen 
   

- Grond van Havenbedrijf en gebouw van 
Havenbedrijf 

  

vast jaarlijks te betalen (EUR/jaar) 15.000,00 €  

+ oppervlakte terrein  (EUR/m²/jaar) 7,93 € 
- niet verharde 
terreinen 

 11,83 € - verharde terreinen 

+ oppervlakte gebouw (EUR/m²/jaar)  45,08 € 

of éénmalig te 
betalen 
overnameprijs 
gebouw 

   

B. Drankgelegenheden (publieke gaarkeukens)   

- Grond van Havenbedrijf maar GEEN  gebouw of 
gebouw NIET van Havenbedrijf 

  

vast jaarlijks te betalen (EUR/jaar) 15.000,00   

+ oppervlakte terrein  (EUR/m²/jaar) 7,93 € 
- niet verharde 
terreinen 

 11,83 € - verharde terreinen 
   

- Grond van Havenbedrijf en gebouw van 
Havenbedrijf 

  

vast jaarlijks te betalen (EUR/jaar) 15.000,00   

+ oppervlakte terrein  (EUR/m²/jaar) 7,93 € 
- niet verharde 
terreinen 

 11,83 € - verharde terreinen 

+ oppervlakte gebouw (EUR/m²/jaar)  

variabel 
concessie-bedrag 
(voorgesteld door 
concessionaris) 

of éénmalig te 
betalen 
overnameprijs 
gebouw 

   



 
 

C. Restaurants   

- Grond van Havenbedrijf maar GEEN  gebouw of 
gebouw NIET van Havenbedrijf 

  

vast jaarlijks te betalen (EUR/jaar) 20.000,00   

+ oppervlakte terrein  (EUR/m²/jaar) 7,93 € 
- niet verharde 
terreinen 

 11,83 € - verharde terreinen 
   

- Grond van Havenbedrijf en gebouw van 
Havenbedrijf 

   

vast jaarlijks te betalen (EUR/jaar) 20.000,00 €  

+ oppervlakte terrein  (EUR/m²/jaar) 7,93 € 
- niet verharde 
terreinen 

 11,83 € - verharde terreinen 

+ oppervlakte gebouw (EUR/m²/jaar) 45,08 € 

of éénmalig te 
betalen 
overnameprijs 
gebouw 

   

D. Frituren, mobiele snackbars- en drankautomaten   

- Grond van Havenbedrijf maar GEEN  gebouw of 
gebouw NIET van Havenbedrijf 

  

vast jaarlijks te betalen (EUR/jaar) 10.000,00 €  

+ oppervlakte terrein  (EUR/m²/jaar) 7,93 € 
- niet verharde 
terreinen 

 11,83 € - verharde terreinen 
   

- Grond van Havenbedrijf en gebouw van 
Havenbedrijf 

   

vast jaarlijks te betalen (EUR/jaar) 10.000,00 €  

+ oppervlakte terrein  (EUR/m²/jaar) 7,93 € 
- niet verharde 
terreinen 

 11,83 € - verharde terreinen 

+ oppervlakte gebouw (EUR/m²/jaar) 45,08 € 

of éénmalig te 
betalen 
overnameprijs 
gebouw 

 


