Boot & Motorenservice Loosdrecht
Postbus 141
1230 AC Loosdrecht
Telefoon: 035-5822778 Fax: 035-5822781
E-mail: bml.loosdrecht@planet.nl Website: www.bmlloosdrecht.nl

Prijslijst per 1 April 2018
Inspectie Outboards*
Jaarinspectie
Code 01 insp.> - 4 pk
€ 95,00
Code 02 insp. 4 – 8 pk2/4 takt 1 cil.
€ 104,00
Code 03 insp. 8– 20 pk 2/4 takt 2 cil.
€ 126.60
Code 03el insp. 8 – 20 pk 4 takt 2 cil.
€ 140.00
Code 04 insp. 20 – 30 pk
€ 144.00
Code 04el insp. 20 – 30 pk 4 takt
€ 145,00
Code 05 insp.
– 40 pk 3 cil.
€ 145,00
Code 05el insp.
– 40 pk 3 cil-4takt
€ 160,00
Code 06 insp. 40 – 60 pk 2 cil
€ 168.00
Code 07 insp. 40 – 60 pk 3of4 cil
€ 192.60
Code 08 insp. 40 – 70 pk 4 takt
€ 223.50
Code 09 insp.
70 pk> 115 4 takt
€ 237.00
Code 10 insp. 140>175 pk V4
€ 252.35
Code 11 insp. V6 150 pk> V6
€ 329.60

Zomer inspectie
Stalling motoren
€ 81,00
€ 40,00
€ 83,00
€ 40,00
€ 104.00
€ 70,00
€ 112,00
€ 70,00
€ 112,00
€ 70,00
€ 124,00
€ 70,00
€ 128,00
€ 70,00
€ 148,00
€ 70,00
€ 148,00
€ 105,00
€ 154.50
€ 105,00
€ 180.25
€ 105,00
€ 190.55
€ 210.15
€ 251.35
Motoren in stalling, zijn ex af - en opbouwen.
Voor afhalen en opbouwen van motoren op locatie wordt vergoeding in rekening gebracht uitgevoerd op
Loosdrecht, buiten Loosdrecht komt er reiskosten bij.
Inspectie inboard en sterndrive motoren (alle merken) benzine of kleine diesel motoren *
Jaar inspectie
Zomer inspectie
Code 15ib/sd tot
100 pk
€ 169,00 incl. Winterklaarmaken
€ 138,00
Code 16ib/sd 100 –140 pk
€ 199,50 incl. Winterklaarmaken
€ 157.50
Code 17ib/sd 140 – 180 pk
€ 229,00 incl. Winterklaarmaken
€ 199.50
Code 18ib/sd 180 – 200 pk V6
€ 286,00 incl. Winterklaarmaken
€ 252,25
Code 19ib/sd 200 – 350 pk V8
€ 315,00 incl. Winterklaarmaken
€ 283,50
Code 20 ib grote diesel motoren p/u
€ 79,50
Alle prijzen zijn excl. Bougies, filters, materiaal, oliën en vetten, uurloon proefdraaien en varen. Gebaseerd op
werkzaamheden in onze werkplaats,. buiten de werkplaats + 10%
Winterinspectie
Code 14 sterndrive
Accu service
Serv. Accu incl. stalling
Serv. Accu incl. stalling

€ 72,50
€ 18,50
€ 27,00
€ 40,00

in de boot
<100 amp/h
>100 amp/h

Motor winter/zomer klaarmaken
Op uurbasis min. bedrag
€ 68,80 per keer
Make-up
€ 52,95 per uur of naar ons berekend tarief.
Trailer onderhoud op uur basis
Boot winterklaar maken
D.w.z. drinkwatersysteem aftappen en droogmaken, geiser / boiler aftappen, toilet systeem beschermen tegen
vorst e.d op uurloon en materiaal basis, minimaal € 67,50
Uurloon
T01 Standaard werkplaats
T03 Op locatie
Locatie toeslag
Specialiste tarief
Reis vergoeding per km
Reistijd vergoeding per uur
Carburateur ultrason reinigen per stuk
Motor computer uitlezen

€ 79,50
€ 93.00
€ 55,00
€100,00
€ 0,80
€ 30,00
€ 30,00
€ 42,35

.

*Prijzen zijn gebaseerd op werkzaamheden in of om de werkplaats. Indien de klant aanwezig wenst te zijn tijdens de
inspectie/werkzaamheden zal er een toeslag worden berekend. Reis en km vergoeding buiten Loosdrecht.
Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW, en uitgevoerd in of bij onze werkplaats, voor service op locatie wordt toeslag extra
berekend, binnen een straal van 25 km, daar buiten + reiskosten. Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene levering
voorwaarden van toepassing.

