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BTW nr. 30967867B01
Beste Watersport liefhebber,
Wat was het een goed seizoen en zomer dit jaar 2020 en heet, wij hebben 6 mnd. 60 u/p
gewerkt.
De meeste vaste klanten hebben probleemloos gevaren, doordat zij het jaarlijks onderhoud
laten doen, ook preventief, hierdoor hadden wij tijd om nieuwe klanten met storingen te
helpen, zoals elk manual voorschrijft, de meeste storingen zijn in het najaar al bekend.

Dus tijdig onderhoud voorkomt stilliggen in het volgende seizoen.
Hierbij uw winter onderhoud aanmeldingsformulier, dit zouden wij graag in verband met
onze planning voor 01-10-2020 ontvangen met sleutel, geen sleutel geeft extra kosten.
Niet bellen formulier getekend retour.
Wij willen per half december klaar zijn met het winter onderhoud/klaarmaken, zodat wij met
grotere reparaties kunnen starten en misschien op vakantie.
Voor nieuw motoren e.d. maken wij graag een offerte.
Boten op trailer en losse buitenboord motoren, die u thuis of elders stalt, kunt u het beste in
de maanden januari t/m maart hun onderhoud laten uitvoeren, en op de trailer brengen of
laten halen, de trailer kunnen wij ook services, indien gewenst, dit op afspraak.
Voor een indicatie van de prijzen onderhoud en winterstalling verwijzen wij u naar onze
website, prijslijst.

Nieuw/Belangrijk
Bereikbaarheid:

De werkplaats is geopend van ma t/m vrij van 09.00 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 09.00
tot 14.00 uur.
Telefoon: 035-5828485, indien niet wordt opgenomen wordt er doorgeschakeld!
Bij voorkeur alle klachten, opdrachten en of vragen per e-mail, en zeker niet per 06-53331758
van Eddy, als hij met werkzaamheden bezig is hoort hij deze niet of door de drukte kan hij de
opdracht vergeten.
E-mail : bml.loosdrecht@planet.nl of info@bmlloosdrecht.nl bij voorkeur.
Werkzaamheden die in de winter uitgevoerd kunnen worden kan voor u een voordeel
opleveren. Het bespaard ons de grote druk in het voorjaar.

Voor al het bovenstaande kunt u nog steeds bij ons terecht, ook als het gaat om de aankoop
van een nieuwe boot en/of motor. Wij staan ook in het nieuwe seizoen voor U klaar.
Met vriendelijke groet,
Eddy & Betty en Collega’s
Telefoon werkplaats; 035-5828485 Fax; 035-5821014
Mercury ,Mercruiser, Cruisader, Riva, Chrysler, OMC, Johnson, Suzuki, Yamaha, NanniDiesel, Bukh,
Vire, AB, Suzumar, Quicksilver, Vetus. En vele andere merken.

