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Prijslijst 2018 diverse werkzaamheden
SERVICE AAN DE MOTOR
Er wordt onderscheidt gemaakt in inboard motoren en buitenboordmotoren. U kunt een
grote servicebeurt of een kleine servicebeurt laten uitvoeren. Met onderstaande prijzen
gaan wij er vanuit dat de motor goed bereikbaar is.
Hieronder een opsomming van de werkzaamheden per type servicebeurt en de tarieven
inclusief BTW, exclusief de materialen:
Motor inboard
Kleine servicebeurt inboard motor:

Grote servicebeurt inboard motor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motorolie verversen
Olie-, brandstof-, en luchtfilter vervangen
Koelvloeistof controleren/bijvullen/vervangen
V-snaren controleren/spannen/vervangen
Klepspeling controleren/afstellen
Brandstofsysteem controleren
Waterafscheider controleren/reinigen/vervangen
Impeller controleren/vervangen
Anode(s) motor controleren, reinigen of
vervangen
Wierpot controleren/schoonmaken
Keerkoppeling verversen
Schroefas afdichting controleren/afstellen
Algemene inspectie (o.a. slangen, dempers etc.)
Proefdraaien (indien mogelijk)

•
•
•
•
•
•
•
•

Motorolie verversen
Oliefilter vervangen
Koelvloeistof controleren//bijvullen
Waterafscheider controleren/aftappen
V-snaren controleren/spannen
Wierpot controleren/schoonmaken
Algemene inspectie (o.a. slangen, dempers etc.)
Proefdraaien (indien mogelijk)

Tarieven service arbeid inboard motor inclusief BTW, exclusief materialen:

Aantal cilinder
1 cilinder
2 cilinder
3 cilinder
4 cilinder
5 cilinder
6 cilinder
8 cilinder

GROTE BEURT

€
€
€
€
€
€
€

225
240
295
375
420
425
435

KLEINE BEURT

€
€
€
€
€
€
€

150
180
230
250
255
255
275

Bijkomende kosten:
Alle onderdelen (inclusief vloeistoffen), schoonmaakmiddelen, klein materiaal en milieutoeslag.
Aanvullende werkzaamheden worden in overleg en op nacalculatie basis uitgevoerd.
Sail-drive en staartstukolie kunnen alleen uit het water ververst worden, hiervoor worden,
indien van toepassing, kraankosten in rekening gebracht.
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Buitenboordmotor
Grote servicebeurt buitenboordmotor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleine servicebeurt buitenboordmotor:

Motorolie verversen
Olie-, en brandstoffilters vervangen
Bougies vervangen en ontsteking controleren
Klepspeling controleren, afstellen
Staartstuk de-, en monteren om impeller te
controleren/vervangen
Brandstofsysteem controleren
Schakelmechanisme controleren/afstellen
Distributieriem controleren/vervangen
Anode(s) motor/staart controleren, reinigen, of
vervangen
Alle smeerpunten controleren/invetten
Propeller de-, en monteren, as
inspecteren/invetten
Proefdraaien, controleren op lekkage, afstellen

•
•
•
•
•

Motorolie verversen
Olie-, en brandstoffilter vervangen
Staartolie verversen
Alle smeerpunten controleren/invetten
Proefdraaien, controleren op lekkage, afstellen

Tarieven service arbeid outboard motor inclusief BTW, exclusief materialen:

Motor vermogen 4-TAKT
t/m 2,2 pk
2,5 - 5 pk (1 cyl)
2,5 - 5 pk (2 cyl)
6 - 10 pk
12 - 25 pk
28 - 40 pk
41 - 70 pk
75 - 85 pk
90 - 115 pk
> 115 pk

GROTE BEURT

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

115
150
175
185
190
195
255
320
385
445

KLEINE BEURT

€ 95
€ 105
€ 110
€ 125
€ 135
€ 135
€ 150
€ 155
€ 170
€ 195

Bijkomende kosten:
Alle onderdelen (inclusief vloeistoffen), schoonmaakmiddelen, klein materiaal en milieutoeslag.
Aanvullende werkzaamheden worden in overleg en op nacalculatie basis uitgevoerd.
Outboard service kan alleen uit het water uitgevoerd worden, hiervoor worden, indien van
toepassing, kraankosten in rekening gebracht.
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KRAANKOSTEN/AFSPUITEN/ARBEIDSLOON
Botenlift, maximaal 40 ton
(tarieven > 15 mtr. of > 20 ton op aanvraag)
Uit of in het water (bij opbokken tarief x 2)
Extra kosten staande mast
Bij gebruik lift> 30 min, meerkosten
Stalling wal p. mtr. (1 wk inbegrepen bij opbokken)

Schepen <7,5
mtr. l.o.a.

60,00
75,00

Schepen <10
mtr. l.o.a.

110,00
75,00

Kleine kraan, max. 2 ton en/of 7,5 mtr lang
Uit of in het water (opbokken alleen via botenlift met bijpassend tarief)
Bij gebruik kraan > 20 min, meerkosten
Aanvullende kraanwerkzaamheden
Afspuiten onderwaterschip
Gebruik mastenkraan, strijken of zetten per keer

Schepen <7,5
mtr. l.o.a.

Schepen < 13
mtr. l.o.a.

Schepen <15
mtr. l.o.a.

< 6 meter

> 6 meter

Schepen < 13
mtr. l.o.a.

Schepen <15
mtr. l.o.a.

165,00
205,00
75,00 Op aanvraag
€ 26,00 per 15 minuten
Zie passantentarief
40,00
50,00
€ 15,50 per 15 minuten

Schepen <10
mtr. l.o.a.

31,00
62,00
93,00
124,00
€ 36,00, plus arbeidsloon á € 38,75 per half uur

Arbeidsloon
Schoonmaken, poetsen, antifoulen, per half uur
Specialistische werkzaamheden, per half uur

29,00
38,75
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DIVERSEN
ONDERWATERSCHIP BEHANDELEN MET ANTIFOULING
Alle prijzen zijn inclusief materiaal en btw.
Antifouling aanbrengen op een bestaande laag antifouling:
Prijs per lengtemeter van de boot bedraagt

€ 77,50

Prijzen voor antifouling laten aanbrengen op een nog niet eerder behandeld schip is op aanvraag.
INSEALEN VAN SCHIP VOOR DE WINTERSTALLING
Als alternatief voor het plaatsen van een wintertent kunt u de boot op de wal of in de droge loods
laten insealen.
Insealen van de boot met krimpfolie, waarin ontluchtingsgaten worden geplaatst. Ook is er
mogelijkheid voor het plaatsen van een rits zodat de boot toegankelijk blijft. Ook geschikt voor
schepen met een boven besturing en zeilschip met staande mast.
Alle prijzen zijn inclusief materiaal en btw.
Insealen per strekkende meter van het schip
Toeslag per strekkende meter voor insealen boot met boven besturing
Toeslag per zeilschip indien met staande mast
Aanbrengen van rits 90 cm
Aanbrengen van rits 120 cm
Verwijderen folie in het voorjaar per strekkende meter van het schip

€
€
€
€
€
€

Afvoer materiaal in het voorjaar

€ 12,50

50,=
7,50
40,=
50,=
60,=
7,50
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