AANVRAAGFORMULIER MOTORONDERHOUD

BERGINGSSEIZOEN 2021 / 2022
Klantgegevens:
Uw naam:
E-mailadres:
Klantnummer Jachthaven Uitgeest:
Naam schip:
Type motor:

Voorletter(s):
Telefoonnummer:
Type schip:
Serienummer:

Sinds enkele jaren verzorgen wij het onderhoud -en de stalling voor de buitenboordmotoren van
Jachthaven Uitgeest.
Tevens leveren wij alle materialen die nodig zijn voor bootonderhoud vanuit onze watersportwinkel.
Wij zijn Bootschappen en hebben onze werkplaats en winkel in Alkmaar op de Kraspolderweg,
ongeveer 12 minuten rijden vanaf de jachthaven. Voor het leveren van onderhoudsmaterialen en of
bootaccessoires bent u bij ons aan het juiste adres.
Onderstaand ziet u het motoronderhoudsformulier.
Het ophalen, opslaan en terugbrengen t.b.v. onderhoud is uiteraard gratis en verzekerd.
Werkzaamheden:
□ Kleine onderhoudsbeurt
□ Grote onderhoudsbeurt
□ Buitenboordmotor van de boot halen en stallen
□ Buitenboordmotor in het voorjaar weer aan de boot hangen
□ Brandstof additief toevoegen* (TIP!)
□ Extra werkzaamheden, namelijk:
* De nieuwe E10 benzine waar ethanol aan toegevoegd is zorgt toch al voor schade aan buitenboordmotoren. Zowel de
injectiemotoren als de motoren met een carburateur ondervinden schade door het gebruik van deze brandstof. U kunt dus
beter Euro 98 of Shell V-Power tanken, dit is langer houdbaar en minder schadelijk voor uw motor. Wanneer uw huidige
brandstofsysteem reeds vervuild is, heeft een additief voor het volgende seizoen helaas geen effectieve werking

Vragen? Wij staan u allemaal graag te woord. Loopt u even binnen in ons havenkantoor of kom langs
bij Bootschappen Watersport. Uiteraard kunt u altijd even met ons bellen of mailen. Dit kan
telefonisch naar 072 511 3021 of per mail naar info@bootschappen.nl.
Opzoek naar een nieuwe buitenboordmotor? Wij zijn een officiële Yamaha dealer en helpen u graag
zoeken naar de geschikte motor. De inruil van uw huidige motor is ook bespreekbaar. Wij komen
graag op locatie om de mogelijkheden te bespreken. Wij leveren uw motor af in Uitgeest of Alkmaar.
Superhandig want dan zijn wij met vragen en/ of problemen altijd in de buurt!
Voor akkoord:

Specificaties werkzaamheden & tarieven
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief gebruikte
materialen (filters, impellers, oliën etc.), milieukosten en
reinigingskosten. De prijzen zijn geldig vanaf 01 oktober 2021.
Kleine servicebeurt
Motorolie verversen
Olie, en brandstoffilters vervangen
Staartolie verversen
Alle smeerpunten controleren / doorsmeren
Proefdraaien, controleren op lekkage en afstellen
Grote servicebeurt
Motorolie verversen
Olie- en brandstoffilters vervangen
Bougies vervangen en ontsteking controleren
Staartstuk (de)monteren om impeller te controleren en vervangen
Brandstofsysteem controleren
Schakelmechanisme controleren/ afstellen
Distributieriem controleren / vervangen
Anode(s) controleren, reinigen of vervangen
Alle smeerpunten controleren / doorsmeren
Propeller (de)monteren en as inspecteren / invetten
Proefdraaien, controleren op lekkage en afstellen
Buitenboordmotor van de boot halen en stallen
Het demonteren van de buitenboordmotor gebeurd op basis van nacalculatie en wordt berekend per half uur.
We werken met een uurtarief van €69,50 per uur.
Buitenboordmotor in het voorjaar weer aan de boot hangen
Het monteren van de buitenboordmotor gebeurd op basis van nacalculatie en wordt berekend per half uur. We
werken met een uurtarief van €69,50 incl. BTW per uur.
Stalling buitenboordmotor
Uiteraard kunt u uw buitenboordmotor ten alle tijden bij ons stallen. De kosten hiervan bedragen 50,- per
seizoen. De seizoen hebben wij opgedeeld in het zomer (april – oktober) – en winterseizoen (november –
maart). De buitenboordmotor kan alleen in het overleg met de havenmeester naar buiten worden geplaatst.
Wanneer u uw buitenboordmotor in onderhoud heeft betaald u geen stallingsgeld.
Kleine onderhoudsbeurt
2,5 – 5 PK
115,6 – 10 PK
130,11 – 25 PK
135,26 – 40 PK
140,41 – 70 PK
155,71 – 85 PK
160,86 – 115 PK
175,> 116 PK
200,-

Grote onderhoudsbeurt
2.5 – 5 pk
180,6 – 10 pk
195,11 – 25 pk
200,26 – 40 pk
205,41 – 70 pk
260,71 – 85 pk
330,86 – 115 pk
400,> 116 PK
460,-

