Onderstaand geven we u enige uitleg over de genoemde werkzaamheden.
Motor servicebeurt: Olie verversen, olie- en brandstoffilters vernieuwen, zinkanoden controleren/vernieuwen,
waterpomp controleren, impellor controleren/vernieuwen, klepspeling bijstellen en koelvloeistof vervangen
indien noodzakelijk, vacuüm ventiel op werking controleren. Verder worden er controles uitgevoerd op
lekkage, motorfundatie, V-riemen, luchtfilter e.d.
Motor winterklaar maken: Aftappen van buitenkoelsysteem en doorspoelen met antivries. Interkoeling
controleren op vorstbeveiliging. Afsmoren van benzine motoren om deze te conserveren voor de winter
Service keerkoppeling: algehele controle, olie verversen, indien aanwezig filter vernieuwen.
Service saildrive: algehele controle, olie verversen, controleren /vernieuwen van zinkanoden.
Service Z-drive: algehele controle, demonteren van de Z-drive, olie verversen, anoden controleren/
vernieuwen, balgen controleren c.q. vernieuwen, smeerpunten doorsmeren.
Aandachtspunten: de rubberafdichtingen bij de saildrive van Volvo Penta. Hierbij is, door de fabrikant
voorgeschreven, dat deze om de 7 jaar moeten worden vernieuwd.
De bekende Volvo Penta seal van een schroefas moet volgens voorschrift om de 5 jaar of 500 draaiuren worden
vernieuwd.
Voldoet u hier niet aan en er ontstaat een probleem of schade, dan bestaat de mogelijkheid dat u geen beroep
kunt doen op uw verzekering.
Onderhoudskaart: Van de motoren die wij in onderhoud hebben wordt een onderhoudskaart ingevuld. Hierop
worden bij service de uitgevoerde werkzaamheden vermeld. Het is b.v. niet noodzakelijk jaarlijks de kleppen te
stellen en de keerkoppeling te verversen. Op deze kaart kunnen wij zien welke werkzaamheden wanneer zijn
uitgevoerd en welke nog uitgevoerd dienen te worden.
Drinkwatersysteem winterklaar maken: Drinkwatertank wordt geleegd en de leidingen en boiler worden
afgetapt. Drinkwaterfilters worden gereinigd/vervangen.
Jachtzeilen en bootkappen: Indien gewenst kunnen wij deze laten reinigen en impregneren bij een
gespecialiseerd bedrijf.
Reddingsvlot: De keuring wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. Bij het gekeurde
vlot wordt een keuringscertificaat geleverd. Wat ook noodzakelijk is voor sommige verzekeringen.
Winterberging: Het winterstallingseizoen loopt van 1 oktober tot 1 april. Wanneer uw schip na 1 april op de
wal blijft staan, geldt het normale zomer staantarief. Het stallingstarief is verschuldigd vanaf reservering,
ongeacht de datum van het uit het water halen.
Indien gewenst kunt u op het reserveringsformulier nog andere uit te voeren werkzaamheden opgeven.
In het voorjaar verzoeken wij u, in verband met een goede planning, ons tenminste een week van te voren te
berichten wanneer wij uw schip te water moeten laten.
Antifouling: Tarieven voor antifouling zijn exclusief schilderen van Z drive’s.
Let op: Indien u zelf werkzaamheden aan uw schip gaat uitvoeren het volgende: Er mogen geen steunen van de
botenstoel worden losgenomen. Afkrabben en schuren uitsluitend met stofafzuiging. Bij
schilderwerkzaamheden moet u een zeiltje onder de boot leggen.
Deze zijn in de winkel gratis te verkrijgen/huren.
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OP ALLE MET ONS GESLOTEN OVEREENKOMSTEN ZIJN VAN TOEPASSING DE HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR LIG- EN/OF BERGPLAATSEN,
DE HISWA ALGEMENE AANNEMINGS-, VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN EN DE HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN BEMIDDELING JACHTMAKELAARS,
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