Najaarsactiviteiten 2017
Naam:
Straat + huisnummer:
Postcode + Woonplaats:
Telefoon:

Ligplaats:

Naam Boot:

E mail:

Afmeting van de boot:

L:

B:

D:

Tel:
Email:

+31 (0)512 513276
info@dedrait.com

Nieuwsbrief ontvangen? JA / NEE

Datum uitvoeren werkzaamheden:

Servicebeurt binnenboordmotoren

Type motor:

Aantal pk's:

Servicebeurt buitenboordmotor
2 pk
4,5 pk
6, 8, 9.9 pk
15 - 25 pk

€ 80,00
€ 90,00
€ 105,00
€ 125,00

Merk motor:
met winterstalling
met winterstalling
met winterstalling
met winterstalling

€ 120,00
€ 130,00
€ 150,00
€ 170,00

Servicebeurt is inclusief: controle staartstuk, staartolie verversen, vetpunten smeren, algehele controle, ontsteking, brandstofleidingen
controleren, carburateur reinigen + afstellen, bougie controleren / startmechanisme controleren
Servicebeurt is exclusief: verbruiksmateriaal, dé- en montage vanaf de boot.

Winterstalling

Datum takelwerk:

Ja, ik maak gebruik van de GRATIS inspectie:

Controle schroefas, roer installatie, motorinstallatie,
motorsteunen, voortstuwing, laadstroom, accutest, onderwaterschip en controle anoden.

Winterstalling op de wal
Winterstalling overdekt geïsoleerde loods ± okt - april

€18,50 m²
€39,00 m²

(Inclusief:. boot uit en in het water takelen, afspuiten, plaatsen op bok en intern transport) Gasflessen moeten van boord !

Mast strijken incl. zelfwerkzaamheid
Mast plaatsen incl. zelfwerkzaamheid
Mast strijken door De Drait
Mast plaatsen door De Drait
Winterstalling in het water
01-10 / 01-04
Schiphuis Buitenstvallaat 6.80 m 01-10 / 01-04
Schiphuis Buitenstvallaat 10.00 m 01-10 / 01-04
Schiphuis de Drait
15-11 / 15-03
Schiphuis de Drait
01-10 / 01-04
(kleine bootjes op aanvraag)

€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00 + werkloon
€ 60,00 + werkloon
€ 30,00 per meter bootlengte
€ 180,00
€ 350,00
€ 60,00 per meter bootlengte
€ 90,00 per meter bootlengte

Doe Het Zelven
4 weken klussen inclusief: takelen, afspuiten, op de bok en intern transport
Op de wal
Overdekt
tot 10.00 meter
€ 35,00 / meter bootlengte
€ 57,00 / meter bootlengte
10.00 - 12.00 meter
€ 37,00 / meter bootlengte
€ 65,00 / meter bootlengte
vanaf 12.00 meter
op aanvraag
op aanvraag
DHZ winterstallingshal
DHZ geconditioneerde hal

€ 20,00 per dag
€ 25,00 per dag

Wil graag vrijblijvende offerte over de volgende activiteiten:
Onderwaterschip behandelen

Boot cleanen / poetsen

Schilderwerk

Wellicht heeft u al werkzaamheden doorgegeven. Deze opdrachten staan bij ons reeds in de planning.

Installatie werk

NAJAARSACTIVITEITEN 2017

Olie verversen / filters vervangen
Vetpers vullen
Oliefilter vervangen
Boiler aftappen
Controle keerkoppeling olie
Drinkwatersysteem aftappen
Controle V-riem
Generator winterklaar maken
Controle impeller
Onderhoudsbeurt generator
Controle schroefassysteem / schroefaspakking
Vuiltwatertank winterklaar maken
Controle koelvloeistof
Toilet winterklaar maken
Koelsysteem conserveren met antivries/winterklaar
Accu's in winterberging (à € 25,00 / stuk) inclusief doormeten en vullen met demi water

