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    JACHTWERF ZWART 
Opdracht formulier 

 

 Poetsen/polijsten/waxen 
Poetsen, polijsten en in de was zetten van de romp en eventueel de opbouw.  
Er zijn diverse poets-, polijst- en wax-modules. U kunt contact opnemen om de 
mogelijkheden voor uw schip te bespreken. 
 

 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. 

 
 Winterbeurt binnenboordmotor. Materiaal en arbeid worden berekend. 

* Impeller controleren/vervangen 
* Olie verversen 
* Vervangen olie- en brandstoffilters 
* Motor anode’s – indien aanwezig - vervangen 
* Controle koelvloeistof 

* Antivries in extern koelsysteem (winterklaar) 

* 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 
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 Accu-wacht (alleen boten in de loods).      € 75,00 

* Laden en testen in de winter met boordlader. 
        Andere apparatuur aan boord moet uitgeschakeld zijn! 

 
 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. 

 
 

 
Andere werkzaamheden of verzoek offerte werkzaamheden: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  


