Verkoop, reparatie en onderhoud van
buitenboordmotoren, boten en trailers las- en
constructiewerk, stalling en zeilmakerij.

AANMELDINGSFORMULIER WINTERSTALLING 2015/2016
Eigenaar: ……………………………………………………………………….. Naam Boot: ……………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………. Merk/type: …………………………………….
Postcode: ………………………………………………………………………
Lengte: …………………………………………
Woonplaats:.………………………………………………………………….
Breedte: ………………………………………..
Tel.Nr.: …………………………………………………….……………………
Boot nr: ………………………………………..
Email: ……………………………………………………………………………
Gewicht: ……………………………………….
Motormerk/type: …………………..………………
Serie nr: …………………………… Bouwjaar: ………………
Trailermerk/type……………………………………
Serie nr:………………………… Kenteken:…………………….
Verzekering W.A / Allrisk bij: ………….………………………. Polis nr: ……………………………………………………
Gewenste brengdatum: ....………
Wij zijn i.v.m. vakantie en aaneensluitend deelname aan de
Hengelsport en Visboten beurs te Utrecht gesloten van 10 oktober tot 2 november.
Gewenste ophaaldatum ( verplicht) :
□ 26-03-2016 □ Ochtend □ Middag
□ 02-04-2016 □ Ochtend □ Middag
□ 09-04-2016 □ Ochtend □ Middag
Ik wil de volgende werkzaamheden laten uitvoeren:
X Stalling boot Buiten p/m2 á € 20,□ Buitenboordmotor in stalling binnen á € 30,□ Boot uit en in het water hijsen á € 36,□ Onder waterboot schoonspuiten p/m2 á € 6,05 incl. milieu kosten (verplicht bij stalling)
□ Buitenkant boot geheel reinigen en behandelen (Wax)
□ Motor van de boot af met afstandsbediening de– en montage. € 55,□ Servicebeurt buitenboordmotor
□ Accu Service (opslag en bijladen) á € 14,□ Reparatie Dekzeil.
□ Onderhoud / Servicebeurt trailer.
□ Overige werkzaamheden :…………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………………………………………………
VERZOEK:
- Sleutels van de boot / motor(en) afgeven bij overdracht.
- Losse onderdelen zoals stoot willen, meertouwen enz. op te bergen in de boot
(niet los) of in eigen beheer bewaren.
- Op onze stallingfaciliteiten, offertes en orderbevestigingen zijn van toepassing de Metaalunie
voorwaarden, voor zover deze onze voorwaarden niet tegenspreken.
- U heeft kennisgenomen van en is akkoord gegaan met de tarieven, het reglement en de
aansprakelijkheid.
- Indien de aanmelding na 1 september 2016 wordt geannuleerd zijn de volledige stallingkosten van
de boot verschuldigd.
Indien akkoord voor bovengenoemde:
Datum: ………………………………………

Handtekening: …………………………………..
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