IRC maksut 2009
4.2.2009 SaV

–
–
–

pituuteen (LOA) perustuvia maksuja ei pyöristetä vaan taulukkoarvo kerrotaan sellaisenaan veneen todellisella
pituudella LOA (m)
veneet, joilla on SBR mittakirja, saavat 50 % alennuksen IRC-mittakirjoistaan
mittakirja tilataan mieluiten www.avomeripurjehtijat.fi –nettitilausjärjestelmän kautta alkuperäistä excel-muotoista
kaavaketta käyttäen ja laskutetaan mittakirjan toimituksen yhteydessä, tilaus on sitova

Lyhenteet:
€ / m = euroa per metriä LOA
€ / h = euroa per tunti
(n)
ks. huomautus
Mittakirjamaksut:
Uusi tilaus (Excel)
Uusi tilaus (Paperilla)
Vuosipäivitys
Muutosmittakirja
Testimittakirja
Uudelleen rekisteröinti (om. muutos)
Nopeutettu mittakirjatoimitus EPF
Mittakirjan varmennus (Endorsement
fee)
Short-handed mittakirja (lisämaksu perusmaksuihin)
Uusi tilaus
Vuosipäivitys
Hallintokulut:
Mittakirjakopio
Uusi mittakirja, kadonneen tilalle
Uusi IRC vuosikirja

EUR
10,00 € / m
16,85 € / m
8,70 € / m
3,85 € / m kpl
4,50 € / m kpl
4,85 € / m kpl
2 x ko maksu
28,00 €

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

5,00 € / m
4,35 € / m

(9)
(9)

12,00 € email
16,85 €
5,65 €

(7)

Mittaukset:
Mittaus
Punnitus

45 € / h
45 € / h

Kallistuskoe SSS/STIX

15 € / m

(8)
+ kalustokulu (hyväksytty puntari & nosturi tarpeen
muk.)

Huomautukset:
(1) Jos veneellä oli viimeksi mittakirja 2005 tai aikaisemmin ja omistaja on vaihtunut, sovelletaan uuden tilauksen
maksua.
(2) Mittakirjatoimistolla on oikeus rajoittaa testikirjojen lukumäärää ja tyyppiä. Katso www.rorcrating.com-sivulta.
(3) Maksu, jolla saa uudelleenrekisteröityä voimassa olevan mittakirjan uudelle omistajalle.
(4) Toimituksilta (uusi mittakirja, päivitys, muutos, testi, uudelleen rekisteröinti), jotka on tilattu 7 päivän toimitusajalla,
voidaan periä Nopean Toimituksen Maksua (EPF). Tämän maksun soveltaminen on mittakirjatoimiston harkittavissa
ja sen soveltamisesta ilmoitetaan omistajalle etukäteen.
(5) Ei palauteta. Maksetaan vain varmennetuista mittakirjoista (Endorsement). Sovelletaan mittauksen jälkeen.
(6) (tyhjä)
(7) Katso rajoitukset web-sivulta
(8) Mittaus- ja punnituspalkkiot eivät sisällä matkakuluja (km korvaus 0,45 €/km)
(9) Short-handed mittakirjan maksua sovelletaan vain kun veneellä on jo tavallinen IRC mittakirja. Sääntö 9.2.1.
HUOM. NOPEUTETUN MITTAKIRJATOIMITUKSEN PALKKIO!
Arvioitu mittakirjan toimitusaika on 14 vrk tilauksen tekemisestä. Hakemuksista (Uudet hakemukset, päivitykset,
muutokset, testit, uudelleen rekisteröinnit), joille halutaan nopeampi käsittely, saatetaan veloittaa ”nopean toimituksen
maksu” (EPF), joka on 2 x normaalimaksu. Tämän maksun soveltaminen on mittakirjatoimiston harkittavissa
tapauskohtaisesti ja omistajia varoitetaan tällaisista tapauksista etukäteen
Vaikka yllä olevat maksut on vahvistettu ajalle 1.1 – 31.12.2009, varaamme oikeuden muuttaa niitä milloin tahansa
vuoden aikana. Muutoksista tiedotetaan web-sivulla www.avomeripurjehtijat.fi

