
Opgave Winterwerkzaamheden
Ik wil graag dat mijn schip geplaatst wordt:

0 in geïsoleerde hal
0 op de wal
0 in de haven
0 in het botenhuis

0 met stroomaansluiting
             0 zonder stroomaansluiting
Datum schip in winterberging
Op of na:      -     
Datum waarop het schip vaarklaar moet zijn:     
Op of na:      -     
Uit te voeren werkzaamheden:
0 Schip aftanken
0 Schip aftuigen
0 Zeilen wassen / repareren
0 Mast afnemen 0 op schip leggen

0 in de overdekte mastenberging
0 Mast plaatsen in het voorjaar
0 Schip in voorjaar tuigen
0 Motor service-beurt.( filters,olie e.d.)
0 Generator service
0 Motor/sanitair winterklaar maken
0 Motor/sanitair bedrijfsklaar maken in het voorjaar
0 Buitenboordmotor in berging
0 Accu opslag en onderhoud ( Aantal:_______)
0 Inspectie van:

0 kachel 0 lieren: schoot/val/anker
0 boegschroef 0 rolfokinstallatie
0 zinkanode 0 roer/schroefasinstallatie

0 Gasinstallatie inspecteren en indien nodig repareren
0 Gaskeuring met certificaat (3 jaar geldig)
0 Reddingvlot opsturen voor inspectie
0 Winterkleed aanbrengen 0 ligt aan boord

0 aanwezig op de werf
0 Zomerberging winterkleed
0 Poetsen romp en / of opbouw
0 Antifouling aanbrengen (alleen toegestane soorten)
kleur __________ soort __________________

Andere werkzaamheden, volgens offerte / op nacalculatie*
0 Monteurswerk 0 Zeilmakerswerkzaamheden
0 Elektrawerk 0 R.V.S./alum -/ staalwerk
0 Polyesterwerk 0 Schilderwerk
0 Timmerwerk
* doorhalen wat niet van toepassing is

Een omschrijving van de door mij aangekruiste werkzaamheden of
bijzonderheden treft u onderstaand aan:
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Verrichten van werkzaamheden aan uw schip is uitsluitend mogelijk
na toestemming van “WJH Yachtservice B.V.”. Hierbij dient u
maatregelen te nemen, zodat geen overlast wordt bezorgd aan
andere schepen.

Ik verklaar mij akkoord met de richtlijnen als genoemd op dit formulier,
alsmede de HISWA-voorwaarden.

Handtekening: __________________________________

Plaats: ________________________________________

Datum: ________________________________________

Terugzenden van het aanmeldingsformulier s.v.p. zo spoedig mogelijk
na ontvangst. Verwerking van de gegevens geschiedt op volgorde
van ontvangstdatum. Wij zullen het schip uit het water nemen nadat
wij uw aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend hebben
terugontvangen.

Op al onze leveringen van goederen en diensten zijn de betreffende HISWA-voorwaarden van toepassing
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