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Tarieven Winterstalling

Omschrijving

Prijs

Onderstaande tarieven zijn inclusief hellen/ afspuiten en opbokken;

Winterberging binnen per m2

€ 47,50

Winterberging buiten per m2

€ 30,00

Losse tarieven;

Milieuheffing stalling vaartuigen <7mtr
Milieuheffing stalling vaartuigen >7mtr

€ 15,00
€ 25,00

Boot in of uit het water <7mtr
Boot in of uit het water > 7mtr

€ 40,00
€ 50,00

Afspuiten < 7mtr
Afspuiten > 7mtr

€ 45,00
€ 70,00

Antifouling per strekkende mtr (incl. Materiaal)
Romp reinigen & poetsen per strekkende mtr (excl. krassen verwijderen)

€ 47,50
€ 35,00
€ 20,00

Dek reinigen & poetsen per strekkende mtr (excl. krassen verwijderen)
Antifouling, reiniging en poets tarieven zijn richtprijzen afhankelijk van de conditie van
het vaartuig. Neem contact op voor offerte op maat.

Bovenstaande tarieven zijn inclusief 21% BTW. Het winterberging seizoen loopt van 15 oktober t/m
15 april. U kunt uw boot tussen 1 oktober en 15 november brengen en tussen 15 maart en 15 april
weer ophalen. Brengen of halen op andere data is vaak in overleg ook mogelijk.
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Tarieven binnenboordmotoren
Inboard motoren
1 Cylinder
2 Cylinder
3 Cylinder
4 Cylinder
5 Cylinder
6 & 8 Cylinder

Inspectiebeurt
€ 105,00
€ 110,00
€ 120,00
€ 145,00
€ 180,00
€ 195,00

Winterbeurt
€ 215,00
€ 225,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 365,00
€ 395,00

Winterbeurt tarieven zijn incl. BTW. Exclusief alle te gebruiken materialen.

Winterklaar maken motor (indien geen winterbeurt is uitgevoerd)
Winterklaar maken drinkwatersysteem
Winterklaar maken toilet
Accu onderhoud (doormeten/ testen, accuwater op peil brengen en
laden)

€ 65,00
€ 32,50
€ 30,00
€ 25,00

Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op het arbeidsloon inclusief BTW. Materialen zoals
filters, oliën, impeller e.d. worden apart in rekening gebracht. Wij gebruiken uitsluitend originele
onderdelen en service en onderhoud wordt volgens opgaaf fabrikant uitgevoerd.
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Werkzaamheden en specificaties
Inspectiebeurt binnenboordmotoren (kleine beurt)









olie in motor en keerkoppeling controleren/op peil brengen
waterafscheider controleren op water
indien nodig/mogelijk tank controleren op water
V-snaren controleren/spannen
Koelwaterwaterpomp impellor controleren/vernieuwen
wierpot controleren/reinigen
visuele inspectie (o.a. slangen, lekkages, dempers)
motor winterklaar maken/ aftappen

Winterbeurt binnenboordmotoren (grote beurt)


























olie in motor en keerkoppeling verversen
oliefilter vernieuwen
brandstoffilter(s) vernieuwen/bacterie controle
waterafscheider controleren/vernieuwen/reinigen
brandstof tank controleren + water aftappen (indien mogelijk).
brandstof toevoer en retour leidingen controleren
V-snaar speling controle/spannen of vervangen
klepspeling controleren (indien voorgeschreven)
kleppen stellen bij multi-kleppers is meerprijs
motor contoleren op lekkages
zinkanode(s) de- en monteren, reinigen of vernieuwen
inlaat koelwaterfilter controleren/schoonmaken
koelvloeistof controleren/ vullen of vervangen
koelwatersysteem controleren op lekkages
koelwaterpomp impellor controleren/ vervangen
thermostaatklep + huis controleren
wierpot controleren/reinigen
Alarmen testen (elektrisch)
Elektrische aansluitingen controleren
accu(’s), kabels en aansluitingen controleren
controle motorsteunen
schroefasgland controleren/aandraaien
controle algehele staat van de motor en bijbehorende apparatuur
proefdraaien en afstellen (indien mogelijk)
algehele inspectie
motor winterklaar maken, aftappen
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Tarieven buitenboordmotoren

Buitenboord motoren
tot 4 pk
4 - 6 pk 1 cylinder
4 - 6 pk 2 cylinder
8 - 30 pk
40 - 60 pk
70 - 80 pk
90 - 135 pk
150 - 300 pk

Kleine winterbeurt
2-Takt
4-Takt
€ 60,00
€ 75,00
€ 80,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 115,00
€ 105,00
€ 130,00
€ 110,00
€ 140,00
€ 115,00
€ 150,00
€ 120,00
€ 160,00
€ 150,00
€ 195,00

Grote winterbeurt
2-Takt
4-Takt
€ 75,00
€ 95,00
€ 100,00
€ 130,00
€ 140,00
€ 180,00
€ 170,00
€ 220,00
€ 195,00
€ 250,00
€ 225,00
€ 290,00
€ 250,00
€ 325,00
€ 350,00
€ 455,00

Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op het arbeidsloon inclusief BTW. Materialen zoals filter, olie,
Impeller e.d. worden apart in rekening gebracht. Wij gebruiken uitsluitend originele onderdelen en
service en onderhoud wordt volgens opgaaf fabrikant uitgevoerd.

Werkzaamheden en specificaties
KLEINE BEURT:








olie in staartstuk verversen
alle draaipunten doorsmeren
carburateur en benzinepomp spoelen
brandstofsysteem en inbouwtank leegmaken
schakelmechanisme controleren/afstellen
proefdraaien en afstellen in test tank of met motor flusher
blok inwendig conserveren

extra bij 4-takt:
werkzaamheden idem als bij een kleine beurt met als extra;



motorolie verversen
smeeroliefilter reinigen/vernieuwen
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GROTE BEURT:
werkzaamheden idem als bij een kleine beurt met als extra:









bougies controleren/vernieuwen en ontsteking controleren
compressie meten
koeling controleren
anode(s) reinigen/vernieuwen
motorblok controleren op brandstof- en waterlekkage
schroef de- en monteren, as invetten
brandstoffilter spoelen/ vervangen
luchtfilter reinigen/ vervangen (indien aanwezig)

extra bij 4-takt:
werkzaamheden idem als bij een grote beurt met als extra;



klepspeling controleren/afstellen
tandriem controleren
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