
Naam   Telefoon   

E-mail    

Naam boot      Type boot   

Voorkeur uit de winterstalling:   

  21 - 26 maart     28 maart - 2 april  4 - 9 april  11 - 16 april (week voor pasen)  19 - 23  april

  vrije keuze  30 oktober  23 oktober  16 oktober    9 oktober

GEWENST ONDERHOUD
(AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS)

 Aftanken diesel (bevat anti-bacterie)

 Motor winterklaar maken, € 39,50 per waterpunt

 Accu-controle + opladen  € 17,50

ONDERHOUDSBEURT
INBOARDMOTOR TOT 50 PK
(SPECIFICATIES OP DE SITE)

 2 cilinder € 277,50*

 3 cilinder € 295,-*

 4 cilinder € 327,50*

Motoren zwaarder dan 50 PK op aanvraag

*  De bedragen voor het onderhoud aan de  
 inboardmotor zijn inclusief alle materialen.

ONDERHOUDSBEURT 
BUITENBOORDMOTOR TOT 40 PK
(SPECIFICATIES OP DE SITE)
 
  Kleine beurt Grote beurt

 6 - 10 PK    € 125,-*     € 160,-*

 11 -25 PK    € 135,-*     € 175,-*

 26 - 40 PK    € 140,-*     € 190,-*

 Accu-polen losmaken (najaar) en 
 vastmaken (voorjaar) € 15,-

*  De bedragen voor het onderhoud aan de buitenboordmotor 
 zijn exclusief alle materialen.

Voor motoren in een bun wordt €20,- extra in  
rekening gebracht.

Motoren zwaarder dan 40 PK en/of 2-takt op aanvraag.

ROMP/ONDERWATERSCHIP/WATERLIJN

 Romp en waterlijn ontkalken  € 39,50

 Romp en waterlijn in was zetten  € 39,50
 Altijd in combinatie met romp en waterlijn ontkalken

 Onderwaterschip zonder anti-fouling 
 afspuiten  € 39,50

 Anti-fouling (prijs op aanvraag)

OVERIG ONDERHOUD 
(IN OVERLEG EN PRIJZEN OP AANVRAAG)

Naast het genoemde onderhoud bieden wij ook nog 
andere mogelijkheden. Zoals het reinigen en herstellen 
van bootkappen en kussens. Of het reinigen, schuren, 
lakken/oliën van houtwerk en teak. Geeft u hieronder aan 
welke vraag u heeft, dan nemen wij contact met u op om  
het te bespreken. Wij maken hiervoor een offerte op maat. 

AANVRAAG
ONDERHOUD

(071) 562 25 55    (06) 30 58 69 18   
info@whbs.nl

Datum:    

 
Sleutels afgegeven

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW

Brengen vóór:


