ONDERHOUDSFORMULIER VAARTUIGEN

Datum: ………………………………

Naam:

………………………………………………

Naam vaartuig:

……………………………………….…………

Postcode:

………………………………………………

Motor merk/type:

……………………………………….…………

Adres:

Woonplaats:

………………………………………………
………………………………………………

Telefoon overdag: ………………………………………………

Gewenste datum vaartuig uit water: ………………….……

Boot merk/type:
E-mailadres:

Mobiele telefoon:

……………………………………….…………
……………………………………….…………

……………………………………….…………

Gewenste datum vaartuig in water: ………………………………

(Ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de opdrachtgever. Hij kan echer niet garanderen dat de werkzaamheden exact op de
genoemde data zullen plaatsvinden).

Opdrachtgever wenst de volgende werkzaamheden te laten uitvoeren:

onderwaterschip
á € 119,95
n Schoonmaken < 5 meter
á € 174,95
n Schoonmaken > 5 meter
á € 179,95
n Schoonmaken en poetsen < 5 meter
á € 199,95
n Schoonmaken en poetsen > 5 meter
n Antifouling aanbrengen nieuw / vernieuwen bestaande laag*

binnenzijde schip
n Schoonmaken en poetsen < 5 meter
n Schoonmaken en poetsen > 5 meter
n Reinigen bekleding / kussens

prijs op aanvraag

á € 79,95
á € 109,95

prijs op aanvraag

winter-/zomerklaar* maken van motor/generator/sanitair
Ten aanzien van het winterklaar maken van de motor betrachten wij de grootst mogelijke zorg. Op de aangelegde technische
installaties kunnen wij ten aanzien van eventuele vorstschade (inclusief gevolgschade) geen aansprakelijkheid aanvaarden.
á € 75,00
n motor winterklaar maken inboard
n Conserveren inboard á € 85,00 / outboard á € 55,00*
techniek algemeen
á € 30,00
n laden accu winterstalling
n kleine onderhoudsbeurt inboard / outboard* prijs op aanvraag
n grote onderhoudsbeurt inboard / outboard* prijs op aanvraag

n

ultrasoon reinigen carburator

€ 40,00 excl. demontage

diversen
n cabriokap / dekzeil controleren / repareren / vernieuwen*
n schade herstel d.m.v. polijsten prijs op aanvraag
* doorhalen wat niet van toepassing is

bijzonderheden
Opdrachtgever wenst extra aandacht c.q. onderhoud aan de volgende zaken:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De hierboven aangekruiste werkzaamheden zullen worden uitgevoerd ná prijsindicatie en ná akkoordverklaring door beide partijen.

Totaal prijs onderhoudsformulier vaartuigen € ………………………………
Voor akkoord AVR Watersport:

Naam:

……………………………………………………………

Voor akkoord opdrachtgever:

Naam:

………………………………..………………

Handtekening: …………………………………..………………

Op genoemde werkzaamheden zijn van toepassing de HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen.

