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Beste Watersport Liefhebber,

Het seizoen van 2021 is helaas alweer voorbij en wat is het snel gegaan.
Wat zijn wij blij dat wij weer bij onze vaste klanten het onderhoud mochten uitvoeren.
Ook zijn er heel wat nieuwe aanmeldingen binnen gekomen.
Wij willen jullie allemaal enorm bedanken voor jullie begrip tijdens deze corona tijd.
Hierbij het volgende:
Als u volgend jaar/ nieuwe seizoen, al vroeg probleemloos wilt varen is dit het moment om u
aan te melden voor onderhoud en reparaties die u nu nog weet. Deze voeren wij dan in het
najaar en winter uit. Wij proberen dan half December klaar te zijn met het winter
onderhoud/ klaarmaken, zodat wij met grotere reparaties kunnen starten.
In het afgelopen jaar is gebleken daar wij enorm veel moeite hadden om door de drukte te
komen, door klanten die te laat hebben aangemeld en dat nieuwe klanten in de wacht zijn
gezet, dit is echter niet de bedoeling. Wij willen iedereen helpen maar daar hebben wij ook u
hulp bij nodig.
Bij aanmelding onze formulieren gebruiken en voor 30 September naar ons mailen en bij
de havenmeester informeren over uw aanmelding. Wij zijn afhankelijk van jachthavens/
havenmeesters maar ook van u als klant zelf, hou er rekening mee dat ook u zelf goed moet
plannen, en tijdig aanmeldt. Daar de beperkte personeel bezetting is zitten wij ook snel vol.
BELANGRIJK
Bereikbaarheid:
De werkplaats is geopend van maandag/ vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur, en op zaterdag van 09:00
tot 14:00 uur. Bij voorkeur alle klachten, opdrachten en of vragen per e-mail.
Werkzaamheden die in de winter uitgevoerd kunnen worden kunnen voor u een voordeel opleveren.
Mercury, Mercruiser, Cruisader, Riva, Chrysler, OMC, Johnson, Suzuki, Yamaha, NanniDiesel, Bukh,
Vire, AB, Suzumar, Quiksilver, Vetus, En vele andere merken.
Ons team staan ook in het nieuwe seizoen weer voor u klaar.
Boot & Motoren Service Loosdrecht
Prijslijst is vermeld op onze website.
Oud-Loosdrechtsedijk 95A
1231 LR Oud-Loosdrecht

Werkplaats: 035 - 582 84 85
Kantoor:
035 – 582 27 78

E-mail: info@bmlloosdrecht.nl
www.bmlloosdrecht.nl
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