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ACCESSOIRES EN RE-FIT

WINTERSTALLING EN ONDERHOUD
Of u nu op het punt staat om een nieuwe boot te kopen of u bent reeds in het bezit van een

Naast het aanbieden van service en onderhoud is het tevens mogelijk om uw
sloep of cruiser een complete re-fit te geven. Hierbij moet u denken aan het
vervangen van de buiskap, kussens of het plaatsen van een teak of Flexiteak
vloer. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij uw sloep of cruiser geheel
naar uw wens een facelift geven met de nieuwste accessoires. Naast zorgeloos varen kunt u daardoor genieten van de nieuwste trends en kleuren.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden neem dan contact met ons op.

TARIEVEN WINTERSTALLING
STALLINGTARIEF

boot, ook tijdens de wintermaanden verdient u sloep of cruiser de juiste zorg.
Een goede bescherming in de winterperiode is voor uw sloep of cruiser erg belangrijk.

• Opslag open sloep tot 7,5 m. lengte
in verwarmde loods per m² inclusief
uit en in het water hijsen en
schoonspuiten onderwaterschip

E 40,-

Hierdoor behoudt uw schip beter haar waarde en beperkt u de kosten voor onderhoud. Als
producent van sloepen en cruisers hebben we alle kennis en expertise in huis om u deze zorg
uit handen te nemen. Naast de extra service om uw schip overdekt en verwarmd te stallen,
is het tevens mogelijk om winteronderhoud te laten verzorgen. U hoeft zelf geen tijd vrij te
maken voor onderhoud, noodzakelijke reparaties, schilderwerk of een poetsbeurt. Wij nemen
u die zorg uit handen. Hierdoor kunt u met een schoon en goed onderhouden schip aan het
nieuwe vaarseizoen beginnen. Ontbreekt het u aan tijd om het schip te brengen, neem dan
contact met ons op. Wij zijn graag bereid om met u een passende oplossing te zoeken.

MEER WETEN OF AANMELDEN?
Vul dan de bijgevoegde antwoordkaart in of ga naar onze website.
U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen of ons een e-mail sturen.

• Opslag open sloep vanaf 7,5 meter lengte, E 45,cabin of cruiser in verwarmde loods
per m² inclusief uit en in het water hijsen
en schoonspuiten onderwaterschip

OVERIGE TARIEVEN
• Bokhuur (per seizoen)
E 25,• Accuberging, controle en bijladen
(per stuk)
E 25,• Afdekken schip met folie
E 50,• Servicebeurt motor
E 125,bestaande uit: motorolie* verversen,
filters* vervangen, impeller* koelwater
vervangen, controle antivries* & koelwater
en algemene visuele controle van de motor
(excl. materiaal* en milieubijdrage afvalverwerking)
• Uitgebreide inspectie
E 75,Bestaande uit: inspectie huiddoorvoeren,
schroef, schroefas, schroefasafdichting
en anode (de anode wordt vervangen
bij >50% aantasting) en reinigen
wierfilter.
• Anti-fouling (per strekkende meter schip) E 59,• Poetsen van de romp (excl. reparaties) offerte
• Polijsten van de romp
offerte
• Schoonmaken schip
offerte
• Uurtarief monteur, (excl. BTW )
E 50,• Uurtarief polyesterspecialist, (excl. BTW) E 70,Heeft u extra werkzaamheden die uitgevoerd moeten
worden, dan maken wij graag een passende offerte.

ANTWOORDKAART:

Wilt u gebruik maken van onze winterstalling, dan kunt u deze antwoordkaart
invullen en gratis versturen. Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch bij ons aanmelden.
Op onze website vindt u onze algemene voorwaarden.

Persoonsgegevens:

Vaartuiggegevens:
Merk:
Bouwjaar:

Naam:
Naam:
Voornaam:
Cin code:
Straat:

Kleur:

Huisnummer:
Motormerk:

Postcode:

Plaats:
Type:

Telefoon:
Motornummer:
Email:
De hierboven verzamelde gegevens worden alleen gebruikt t.b.v. Aquatec
Industries en zullen niet worden aangeboden aan derden.

Opmerking:
Na ontvangst van de antwoordkaart zullen wij contact met u opnemen om de
winterstalling en aanvullende mogelijkheden met u te bespreken.

