De Zwaan 28 | Woudsend | Nederland | 0514 - 596 270 | info@aquatec.frl
www.antarissloepen.nl ı www.maril.nl ı www.makma.nl

Stuur deze antwoordkaart in een envelop naar
onderstaand adres. Een
postzegel is niet nodig.

Aquatec Industries
Antwoordnummer 85500
8550 VA Woudsend
Nederland

WINTERSTALLING EN ONDERHOUD
Varen zonder zorgen 2017-2018

WINTERSTALLING EN ONDERHOUD
Een goede bescherming in de winterperiode is voor uw sloep of cruiser erg belangrijk. Hierdoor behoudt uw schip beter haar waarde en
beperkt u de kosten voor onderhoud. Als producent van sloepen en cruisers hebben we alle kennis in huis om u deze zorg uit handen te nemen.

* STANDAARD SERVICEBEURT
MOTOR
* Motorolie verversen
* Oliefilter vervangen
* Brandstof voorfilter vervangen
* Brandstoffilter vervangen
* Impeller vervangen
* excl. materialen, vloeistoffen,
afvoerkosten en milieutoeslag

* FULL SERVICE MOTORBEURT
Standaard servicebeurt motor,
aangevuld met de volgende
werkzaamheden
* Controle huiddoorvoeren
schroef, schroefas, schroefasafdichting

* Controle koelwater inlaat en
koelwaterfilter (wierfilter)
* Controle / bijvullen / vervangen
koelvloeistof
* Controle /bijvullen / vervangen
keerkoppelingsolie
* Controle / vernieuwen zinkanode
* Klepspeling controleren
* V-snaar controleren
* Uitwendige controle motor
* Motorsteunen controle
* Proefdraaien en afstellen

TARIEVEN WINTERSTALLING
• Opslag open sloep tot 8 m. lengte in verwarmde
loods per m² inclusief uit en in het water hijsen en
schoonspuiten onderwaterschip

43,-

• Opslag open sloep vanaf 8 meter lengte, cabin
of cruiser in verwarmde loods per m² inclusief
uit en in het water hijsen en schoonspuiten
onderwaterschip

50,-

OVERIGE TARIEVEN
• Bokhuur (per seizoen)

25,-

• Accuberging, controle en bijladen (per stuk)

25,-

• Afdekken schip met folie

50,-

• Standaard servicebeurt motor *
Afhankelijk van merk en type motor

vanaf 180,-

• Full service motorbeurt *
Afhankelijk van merk en type motor

vanaf 270,-

• Anti-fouling (per meter scheepslengte)

59,-

• Poetsen van de romp (per meter scheepslengte)

35,-


• Polijsten van de romp (per meter scheepslengte
• Schoonmaken schip

45,-

offerte

• Uurtarief monteur

60,-

• Uurtarief polyesterspecialist

70,-

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

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.

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

