
 

 

 
 

Reserveren winterstalling 2020-2021 
 
 

Naam : ________________________________________________________ 

E-mail : ________________________________________________________ 

Tel. nr. : ____________________ Adres : ___________________ 

Postcode : ____________________ Woonplaats : ___________________ 

Type Schip : ____________________ Naam schip : ___________________ 

Lengte x br. : ____________________ Gewicht : ___________________ 

Motor : ____________________ Aantal pk : ___________________  
 
 

□  □ □ 
Binnen  Buiten In het water 

€ 49,50 p/m²  € 29,50 p/ m² € 24,50 p/ m² 

Minimumtarief binnen: € 360,=  Minimumtarief buiten / water: € 235,- 
   

     
 

Overige werkzaamheden kunt u op de achterkant van dit formulier aangeven. 
 

Betaling:  
50% direct na ontvangst factuur 
50% voor 31 december 2020 

 
Belangrijk!  

• De boten zijn NIET door ons verzekerd. Wij adviseren u zelf de boot te verzekeren.  
• Losse spullen in uw boot kunnen zoekraken of gestolen worden dus laat zo min mogelijk in 

uw boot achter (ook kussens en vlonders zoveel mogelijk uit de boot halen a.u.b.)  
• Losse brandstoftanks en gasflessen mogen NIET in de boot blijven. 

 
 

Tekenen voor akkoord: 
 

Datum : __________________ Handtekening klant  : ______________



 

 

 
 
□ Onderwaterschip afspuiten. Verplicht voor binnenstalling  

o Boot tot 7,5 meter ………………………………………………………… € 55,00  
o Boot vanaf 7,5 meter ……………………………………. ……... ……… € 67,50 

 
□ Winter- en zomerklaar maken inboard motor op uurbasis.  

o Opmerkingen / klachten betreffende de motor:  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… 

 
□ Indien gewenst kan de motor van de boot afgehaald worden. Met name voor de 
buitenstalling is dit aan te raden. 
 

Tarieven voor het demonteren (najaar) en monteren (voorjaar) zijn:  
o t/m 15 pk …………………………………………………………………… € 65,00  
o 16 t/m 30 pk ………………………………………………………. ……… € 85,00  
o 31 t/m 60 pk ………………………………………………………………. € 105,00 

 
□ Service buitenboordmotor (tarieven: zie www.rswatersport.nl)  

o Opmerkingen / klachten betreffende de motor:  
………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… 

 
□ Stalling buitenboordmotor 
 
Tarieven voor het stallen (i.c.m. met winterservice, gratis!)  

o t/m 15 pk …………………………………………………………………….… € 34,00  
o 16 t/m 30 pk ………………………………………………………. …….…….. € 42,00 
o 31 t/m 60 pk ……………………………………………………………………. € 50,00 

 
 
□ Stalling en laden accu. Aantal: …….. prijs per stuk ……………….. € 21,- 
 
eer als nieuw maken!” 



 

 

Laat uw boot weer glimmen!  
 
□ Binnenwerk schoonmaken: prijs per meter bootlengte: € 20,- 

□ Binnenwerk polijsten en waxen: prijs op aanvraag.  

□ Romp polijsten en waxen tot aan het dek: prijs per meter bootlengte: € 27,50 

□ Cabriokap wassen en impregneren: prijs afhankelijk grootte kap.  

□ Kussens wassen en impregneren: prijs per kussen :  
Op 
aanvraag 

Onderwaterschip behandelen met koperhoudende antifouling:  

□ Eerste keer, incl. hechtlaag Boot tot 5,5 meter: € 625,- 
 Meerprijs per meter: € 68,- 

□ Herhaling Boot tot 5,5 meter: € 295,- 
 Meerprijs per meter: € 28,- 
 
Kleur: gebroken wit – zwart – rood – roodbruin – navy blue – lichtblauw (omcirkelen wat van 
toepassing is). 
 
 
Graag wil ik nog de volgende werkzaamheden laten uitvoeren:  
 
□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
□ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 


