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Winterstalling kosten 2013/ 2014 
 570/ 580 640 
Buitenstalling à € 29,50 per/m2. Incl. hijsen, bok/ trailerhuur,  
onderwaterschip en romp t/m kabelaring schoonspuiten 

369,- 457,- 

Transportkosten naar werf à € 60,- per/uur en € 0,71 per/Km. + kraankosten   
Antifouling: Onderwaterschip schuren, ontvetten en 2 lagen Antifouling 
aanbrengen(Mits het in redelijke staat is, meerprijs voor slechte staat.) 

422,- 549,- 

Sloep van binnen en buiten schoonmaken, poetsen en in de was zetten 305,- 457,- 
Totale onderhoudsbeurt Dieselmotor 
Olie peilen, keerkoppeling olie peilen, proefvaren + motor warm draaien, urenstand 
noteren, controle van stationair toerental, kopbouten, koelvloeistof-niveau, 
kleppenspeling, V-snaar, impeller, accu’s en brandstoftank.  
Diesel-motor en bilge schoon- en droogmaken, bilgepomp en wierfilter 
schoonmaken, water aftappen brandstoffilter, stuurwielbesturing en roer nalopen, 
huiddoorvoeren/ slangklemmen/ slangen/ afsluiters checken, schroefasafdichting 
smeren, romp/ interieur/ dek/ onderwaterschip/ kiel en schroef controleren op 
beschadigingen. Buitenboordwatersysteem vorstvrij maken d.m.v. doorspoelen 
antivries, Olie verversen inclusief en afgifte afgewerkte olie 

 
 
 
 
 
 
234,- 

 
 
 
 
 
 
254,- 

Totale onderhoudsbeurt Elektro aandrijving 
Bilge schoon- en droogmaken, stuurwielbesturing en roer nalopen, 
huiddoorvoeren/ slangklemmen/ slangen/ afsluiters checken, schroefasafdichting 
smeren, romp/ interieur/ dek/ onderwaterschip/ kiel en schroef controleren op 
beschadigingen. Controle van elektromotor, regelaar, kabels, lader en display. 
Accu’s controleren, zuur wegen en bijvullen met gedestilleerd water. De accu’s 
elke 2 maanden bijladen 

 
 
 
 
 
 
152,- 

 
 
 
 
 
 
152,- 

Winterafdekzeil (is deze nog niet in het bezit dan moet hij aangeschaft worden) 660,- 813,- 

Cleaning blank teakhout:  € 60,- per uur,  incl. materiaal   Totaal aantal uren   

Professioneel reinigen en impregeneren buiskap met schuin achterzeil 366,- 396,- 

Professioneel reinigen en impregneren buiskap met 2-delige achterkap 437,- 503,- 

DBS-systeem controleren en vorstbestendig maken   35,-   35,- 

Toilet controleren en vorstbestendig maken   20,-   20,- 

Drinkwatersysteem controleren en vorstbestendig maken   20,-   20,- 
Totaal in euro’s (incl. B.T.W.) 
 

  

 
 
 
Opmerkingen/ Overige werkzaamheden graag vermelden op achterzijde van dit formulier. 
- Uw sloep staat op onze werf onder uw eigen verantwoording 
- U dient uw sloep redelijk schoon bij ons af te leveren  
- Prijzen zijn inclusief 21% BTW 
 
 
Naam eigenaar + handtekening                                                            E-mailadres 
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Opmerkingen/ overige werkzaamheden 
 
 
 

    

Totaalprijs winterstalling 2013/2014  


