Voorjaarsactiviteiten 2018
Naam:
Straat:
Postcode + Woonplaats:
Telefoon:

Ligplaats:

Naam Boot:

Email:

Afmeting van de boot:

L:

B:

D:

Nieuwsbrief ontvangen?

Tel:
Email:

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

JA / NEE

Datum uitvoeren werkzaamheden:

Plaatsen en / of aansluiten accu's
Accu's doormeten
Bij defekte accu's, accu's vervangen
Aansluiten + controle koelsysteem
Aansluiten + controle toilet
Aansluiten + controle drinkwatersysteem
Aansluiten + controle warmwatersysteem

Verzorgen servicebeurt binnenboordmotoren

Aansluiten vuilwatertank
Motor starten + proefdraaien
Verzorgen servicebeurt
Aansluiten generator
Vetpers vullen
Diversen

Type motor:

Aantal pk's:

Olie verversen / filters vervangen
Olie verversen
Controle keerkoppeling
Controle impeller
Controle schroefassysteem / schroefaspakking
Controle accu's / acculader

Servicebeurt buitenboordmotor
4 / 5 pk
6 / 8 / 9.9 pk
15 - 25 pk

Merk motor:

€ 90,00
€ 105,00
€ 125,00

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

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
op aanvraag
vanaf 12.00 meter
op aanvraag
Vanuit winterstalling buiten, naar binnen voor Doe Het Zelven: intern transport € 27,50 per keer
Stalling grote hal € 20,00 /dag Geconditioneerde hal (20m) € 25,00/dag

Wil graag vrijblijvende offerte over de volgende aktiviteiten:
Onderwaterschip behandelen / Antifouling
Jachtschilderwerk
Inbouwen vuilwatertank
Installatiewerk
Inbouw boegschroef, hekschroef, motor, generator, accu's
Scheepstimmerwerk
Refit
Boot cleanen / poetsen
Wellicht heeft u al werkzaamheden doorgegeven. Deze opdrachten staan bij ons reeds in de planning.

Op al onze offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten zijn van toepassing:
Drait algemene voorwaarden voor huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen
Drait haven en werfreglement
Drait algemene aannemnings-, verkoop en leveringsvoorwaarden
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Activiteiten vaarklaar maken

