Opdracht formulier
Elektrische bedrading bij mastvoet af- en aansluiten (is de sleutel hiervoor
nodig?)
Kompleet af- en optuigen van de boot. Gewerkte tijd wordt berekend.
* Zeilen verwijderen, zo nodig drogen, en aan boord opbergen
* Elektrische bedrading bij mastvoet af- en aansluiten
* Mast en giek demonteren in het najaar en weer plaatsen in het voorjaar
Trimmen van de mast na het opmasten
Boot afdekken met folie (alleen boten in de loods). € 8,= per meter bootlengte.
Winterbeurt binnenboordmotor. Materiaal en arbeid worden berekend.
* Impeller vervangen
* Olie verversen
* Vervangen olie- en brandstoflters
* Motor anode’s vervangen
* Controle koelvloeistof
* Antivries in extern koelsysteem
* Motor opstarten in het voorjaar bij te water gaan
Grote beurt binnenboordmotor. Materiaal en arbeid worden berekend.
* Winterbeurt plus:
* Kleppen stellen (advies: elke 2 jaar kleppen stellen)
* Distributieriem (indien aanwezig) controleren, evt. vervangen
* Koppeling olie verversen
* Motorrubbers controleren
* Indien er problemen met de motor zijn, graag hierbij doorgeven.
Winterbeurt boot. Materiaal en arbeid worden berekend.
* Aftappen boiler en watersysteem
* Aftappen en/of antivries in het toilet
* Drinkwatersysteem reinigen en spoelen
* Indien van toepassing; generator winterklaar maken
Inspectie/service schroef/saildrive/boegschroef. Materiaal en arbeid
worden berekend.
* Reinigen
* Smeren
* Koppeling/saildrive: olie verversen
* Anodes vervangen
Stalling buitenboordmotor. € 50,= (bij winterbeurt gratis)
(eventueel halen en brengen van de motor wordt apart in rekening gebracht)
Winterbeurt buitenboordmotor. Materiaal en arbeid worden berekend.
* Bougies controleren, evt. vervangen
* Waterpomp controleren
* Thermostaat en koelsysteem controle
* Staartstukolie verversen
* Brandstofsysteem controleren
* Motor doorspoelen met zoet water
* Inspectie op roest en corrosie
* Gratis stalling bij winterbeurt
Accu onderhoud (alleen boten in de loods).
Aantal accu’s:
€ 20,=
per accu.
* Controle en zo nodig aanvullen vloeistofniveau, accupolen loskoppelen en
invetten
* Laden en testen 2x per winter

Poetsen en in de was zetten romp en eventueel opbouw. Riwax behandeling
mogelijk > informeer naar onze prijzen
Aanbrengen antifouling. Kosten zijn afhankelijk van staat onderwaterschip.
Neem hiervoor contact met ons op, wij beoordelen de staat van antifouling en
geven u een advies.

Keuren gasinstallatie.
Dit kunnen wij voor u verzorgen.
Controle en onderhoud rolreefnstallatie fok en/of grootzeil.
* Staand en lopend want controleren
* Blokken en schijven smeren
Inspectie en service lieren en dekbeslag.
Controle navigatieverlichting.
Inspectie en service aan roer en stuursysteem.
Inspectie en smeren kranen en huiddoorvoeren.
Reinigen en kleur herstellen teakdek.
Testen brandblusser(s).
Dit wordt uitgevoerd door een extern bedrijf. U dient uw brandblusser(s) zelf af te
geven en op te halen bij onze werkplaats.
Zeilen laten wassen. Dit wordt door een extern bedrijf uitgevoerd,
Fok
Genua
Grootzeil
Sprayhood en kuiptent (tevens impregneren)
Keuren reddingsvlot. Dit laten we uitvoeren door een extern bedrijf.
U ontvangt een certifcaat en keuringsrapport.
Opdracht andere werkzaamheden:

Graag ontvang ik een oferte voor de volgende werkzaamheden (met
omschrijving):
Inbouw vuilwatertank
Inbouw boegschroef

Inbouw verwarming
Renovatie teakdek
Schadereparatie
Reparatie of installatie navigatieapparatuur
Reparatie, revisie of vervanging motor
Andere werkzaamheden

