Winterklaar maken van uw motor en schip
Na een mooie zomer, waarin u met uw schip volop heeft kunnen genieten van het weer en het water, is het van belang
uw motor en schip voor het koude weer goed winterklaar te maken.
Het winterklaar maken is specialistisch werk.
Wij willen u graag helpen bij deze klus. Als u van onze expertise en diensten gebruik wilt maken kunt u dat via het bijgevoegde opdrachtformulier kenbaar maken.

Onder winterklaar maken van uw motor wordt
verstaan:
• Olie en filter van de motor verwisselen.
•	Meten van vorstbescherming van de koelvloeistof
bij gesloten koelsystemen, of motorblok aftappen
bij direct gekoelde motoren.
• Motor en uitlaat doorspoelen met antivries.
• Afsluiter van motor vorstvrij maken.

Van belang is dat:
• u de tijd en datum van het uitkranen aan ons
doorgeeft.
•	als het schip op de wal overwintert, moet u min.
1 uur voordat het schip wordt uitgekraand met een
warme motor voor de wal aanwezig zijn.
•	als uw schip in het water blijft, graag aangeven
wanneer u de werkzaamheden uitgevoerd wilt

Onder winterklaar maken van uw schip wordt
verstaan:

Tarieven winterklaar maken:

•	Drinkwatersysteem aftappen, doorspoelen met
Winterban.
• Toiletsysteem vorstvrij maken.
• Alle pompen en afsluiters vorstvrij maken.

1) Motor winterklaar maken:
- 1 t/m 3 cilinder(s)
115,- euro
- 4 en 5 cilinders
135,- euro
- 6 of meer cilinders
165,- euro
(bovenstaande tarieven zijn exclusief materialen)
2) Schip winterklaar maken: prijs volgens nacalculatie.

Wanneer u ervoor kiest uw motor en schip zelf
winterklaar te maken kunnen wij voor u een mooi
pakket met de benodigde materialen samenstellen.
Laat u ons dan weten welke materialen wij u mogen
leveren.

3) Motor onderhoudsbeurt: prijs volgens nacalculatie.
Uurtarief monteur: € 72,Alle bovenstaande tarieven zijn incl. btw.

Wij zien uw opdracht graag tegemoet.
Onze levering- en betalingsvoorwaarden conform de NJI gelden op al onze offertes en facturen. Deze zijn te vinden op onze site www.jachtserviceflevoland.com of
kosteloos bij ons op te vragen op administratie@jachtserviceflevoland.com.

Met vriendelijke groet,
Richard en Monique Panhuijsen

opdrachtformulier
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Opdrachtformulier winterklaar maken
Werkzaamheden: (meerdere opties mogelijk)

Persoonlijke gegevens

Motor winterklaar maken.
Schip winterklaar maken.
Service beurt motor/generator.
S
 aildrive membraam vervangen (Volvo 7 jaar, Yanmar 7 jaar,
Lombardini 10 jaar ).
Vervangen schroefasafdichting
Kachel controleren/service.
Accu’s controleren.
Aanbrengen van antifouling.
Poetsen van romp
Poetsen van dek/opbouw en kuip
Mast inspectie
Zeil inspectie
Afhalen en zetten van zeilen, tent, buiskap enz.
Plaatsen en afhalen wintertent
Opslag buitenboordmotor
Winterklaar pakket (als u zelf uw schip klaar wil maken voor
de winter)
Antifouling pakket (als u zelf uw schip wil voorzien van antifouling)
Evt. anderen werkzaamheden:

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Email:
Gegevens schip en/of motor
Type schip:
Naam:
Motormerk:
Motortype:
Jachthaven:
Boxnr.:
Datum van uitkranen:
Uitvoerdatum als schip
in het water blijft:

Middels bovenstaande aankruismogelijkheden en uw handtekening geeft u Jachtservice Flevoland de opdracht
om de werkzaamheden uit te voeren. Ook verklaart u hierbij kennis te hebben genomen van de levering/betalingsvoorwaarden.
Datum:

		

Plaats:

PRINT

Handtekening:

Verstuur deze pdf naar: info@jachtserviceflevoland.com
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