Boot & Motorenservice Loosdrecht

Winter aanmeldingsformulier.

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Fax:
Zomer ligplaats en nummer:
Winterligplaats en nummer:

Mobiel:
Email:

Datum voor aanvang van de werkzaamheden:

2020

Uw keuze aankruizen a.u.b. [ ]
Winteronderhoud:
Binnenboordmotoren
Winter inspectie/service incl. winterklaarmaken:
Sterndrive inspectie/service:
Winterklaar maken, is alleen aftappen
Zomerklaar maken (In het voorjaar na berekend) incl. evt. klein reparatie:
Grotere reparaties worden besproken

[]
[]
[]
[]

Buitenboordmotoren/Generators
Buitenboordmotor Inspectie/service/stalling:
Buitenboordmotor Inspectie/service:
Generator inspectie/service/stalling:
Winter & zomerklaar maken van buitenboordmotor en/of generator:

[]
[]
[]
[]

Accu(‘s) inspectie/service/stalling:
Accu(‘s) inspectie/service in boot:

[]
[]

Winterklaarmaken en inspecteren van domestiek installatie:
Drinkwatersysteem:
Toilet en/of douche :
Geiser of boiler:
Vuilwatersysteem:
Airco(‘s):

[]
[]
[]
[]
[]

Overige:
Winterkleed plaatsen:
Trailer inspectie/service/stalling, jaarlijks onderhoud
Boot in winterstalling, tijdig aanmelden, bemiddelen

[]
[]
[]

In het voorjaar weer opstarten en in bedrijfstellen indien mogelijk voor de
datum:…….. ………2021 of andere datum in overleg met havenmeester.
!!!AANMELDINGEN RESERVERINGEN VOOR 1 OKTOBER 2020 retour
zenden!!!
Tevens ook de sleutels bij ons in het bezit, geen sleutels, geen werkzaamheden!

Tekenen voor akkoord:

Datum ondertekening:
2020

Let op ! Tijdig onderhoud voorkomt stilliggen in het seizoen !!!!

Aanvullende gegevens van uw Boot en Motor:
Bootgegevens:
Type boot:
Lengte boot:
Breedte boot:
Bootnaam:
Kleur romp:
Kleur dekzeil c.q. conditie:
Trailer gegevens voor trailer onderhoud:
Merk:
Serienummer:
Kenteken (indien aanwezig):
Motor gegevens aangegeven op registratie bewijs:
Motor 1
Merk motor:
Type motor:
Serienummer motor:
Motor 2 (of hulpmotor/generator)
Merk motor:
Type motor:
Serienummer motor:
Motor 3 (of hulpmotor/generator/outboard)
Merk motor:
Type motor:
Serienummer motor:
Aanvullende werkzaamheden:
Boot of romp schoonmaken/poetsen:
Bodem in de anti fouling zetten of bijwerken:

[ ]
[ ]

Vereiste gaskeuringen:
Controleren van elektrische installatie, ook 230v:

[ ]
[ ]

Vuilwatertank installeren: eerst offerte
Vuilwatertank systeem controleren:

[ ]
[ ]

Klachten of reparaties:
Defecte, reparaties e.d. in het najaar reeds melden i.v.m. planning.
Veranderingen of toevoeging van accessoires:

