H-B JACHTSERVICE b.v.
Steigerboom 7A
5331 KA Kerkdriel
tel: 0418-635959
fax: 0418- 633318

AANMELDINGSFORMULIER WINTERSSTALLING
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon overdag
Telefoon ’s avonds
Mobiele telefoon
Email

Naam vaartuig
Merk/type
Mastlengte
Afm.schip: lengte
breedte
Bouwmateriaal
Motor merk/type
Verzekeringsmaatschappij
Polisnummer

hoogte
gewicht

Op onderstaande werkzaamheden zijn de HISWA Algemene Voorwaarden huur en verhuur lig-en bergplaatsen voor vaartuigen en aan verwante
artikelen van toepassing

Winterstalling buitenterrein
Datum schip uit water

Datum schip in water

Winterstalling loods (alleen voor werkzaamheden)
Datum schip uit water
Datum schip in water
Ik geef opdracht voor de hieronder aangekruiste werkzaamheden.
Op onderstaande werkzaamheden zijn de HISWA Algemene Voorwaarden aannemings-, Verkoop, en leveringsvoorwaarden van toepassing

Onderwaterschip
□ controleren op beschadiging
□ anodes inspecteren ( bij aantasting van meer dan 50% nieuwe monteren)
□ visuele inspectie roer en roerophanging
□ huiddoorvoeren/afsluiters/standpijp openen en watervrij maken
□ schroef/schroefas inspecteren en zonodig repareren
□ transducer log/ dieptemeter schoonmaken
winterklaar/zomerklaar maken motor / generator / sanitair
Voor schade aan bovengenoemde onderdelen door vorst en gevolgschade daarvan aanvaarden wij geen aasprakelijkheid.
□ motor winter-/zomerklaar* maken
□ generator winter-/zomerklaar* maken
□ sanitair winter-/zomerklaar* maken
Techniek algemeen
Accu onderhoud
□ gedestilleerd water toevoegen
□ laden ? ontladen
□ gasfles afsluiten / ontkoppelen
□ vochtvreters plaatsen en vullen
Tuigage
□ mast afnemen, op schip leggen
□ zeilen afhalen / aanslaan*
□ visuele inspectie mast
□ visuele inspectie dekbeslag
□ zeil repareren / wassen : grootzeil / fok / genua / spinaker / anders*
□ mast plaatsen
□ visuele inspectie lopend / staand
□ buiskap controleren en repareren

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Diverse extra
□ winterkleed aanbrengen / afhalen*
□ romp reinigen en poetsen
□ bijboot stallen buitenterrein
□ onderwaterschip verven: merk
□ opbouw reinigen en poetsen

soort

kleur

inspectie en reparatie indien nodig na prijsindicatie
□ gasinstallatie ( keuring door een Hiswa erkend gasinstallateur )
□ reddingsvlot
extra werkzamheden na prijsindicatie
□ monteurswerk
□ polyesterwerk
□ timmerwerk
□ scheepsstoffering
□ elektrawerk
□ rvs / alu / staalwerk*
□ schilderwerk
Na prijsindicatie van de hierboven aangekruiste werkzaamheden zullen deze worden uitgevoerd.
Prijsindicatie= €
Bij een verwachtte opverstijging van > € 250.00 zal contact met de opdrachtgever worden opgenomen.
Plaats

Datum

Naam opdrachtgever

Handtekening opdrachtgever

Voor akkoord watersportbedrijf:
Naam bedrijf

Handtekening

