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Tromp – Jachtservice BV  
De Munniksplaat 5A 8754HG Makkum                                   

         De Stienplaat 5 8754 HE Makkum 

  
Aanmeldingsformulier winterberging buitenterrein  2017-2018 
Naam:___________________________________________________________ 
Adres: __________________________________________________________ 
Woonplaats/PC: __________________ E-mail: __________________________ 
Telefoon: ________________________________________________________ 
Naam boot : _____________________ Merk/ Type : _____________________ 
Lengte: ________ Breedte:__________ Diepgang : _________ Gew.: ________ 
 

Voorkeur schip uit water in week ______ ( najaar  2017) 
Voorkeur schip te water in week  ______ ( voorjaar 2018) 
( Dit is slechts een voorkeur; exacte datum in overleg/ onder voorbehoud van planning 
Tromp Jachtservice). 

 
Winterberging op buitenterrein €. 25.00 per m2 
Minimum stallingstarief € 650,- 
Incl.:  - Kranen uit/ in. 
  - Afspuiten onderwaterschip. 
  - Boot op bok plaatsen en transport. 
  - Huur bok. (betreft schepen onder 15 ton) 

Excl.            - Masten berging buiten €.8.50 p/meter. 
 
Met ondertekenen van dit formulier geeft u opdracht voor het stallen van uw schip en het laten 
uitvoeren van de aangegeven werkzaamheden. Tevens geeft u met ondertekening aan kennis te 
hebben genomen van onze algemene voorwaarden. 
Alleen ondertekende formulieren worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. 
Voor de stalling geldt : vol = vol, prijzen zijn inclusief 21 % btw 
Bij annulering na ontvangst van uw formulier brengen wij 50 % annuleringskosten (van de 
winterbergingskosten) in rekening.  
Bij annulering na 15 oktober brengen wij 100% annuleringskosten in rekening. 
Alle handelingen die wij verrichten voor het stallen van uw schip alsmede de stalling in de 
winterberging zijn voor eigen risico van de eigenaar van het schip. 
 
 
 
 
 

Datum: ________________ Handtekening: _________________  
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Opdracht tot uitvoering van de volgende werkzaamheden waarvan de 
gewerkte tijd en gebruikte materialen via een factuur in rekening gebracht 
worden. 
 
___ Halen en brengen van en naar de ligplaats . 
___ Af- en op masten. ( Let op: bij het op masten in het voorjaar wordt de mast weer 

in  de oude stand teruggezet en niet getrimd). 

___ Elektrische bedrading van de mast afkoppelen en aansluiten. 
___ Compleet af en optuigen van het schip. 
___ Boot afdekken met folie . 
 
Winterbeurt  binnenboordmotor.  Materiaal en arbeid worden berekend. 
___ Impellor vernieuwen 
___ Olie verversen. 
___ Vervangen olie en brandstoffilters. 
___  Controle koelvloeistof. 
___ Algehele controle. 
 
Winterbeurt Plus. Materiaal en arbeid worden berekend. 

___ Klepspeling controleren en indien nodig stellen. 
___ Snaren controleren en indien nodig vervangen. 
___ Keerkoppeling olie verversen. 
___ Motor rubbers controleren. 
___ Brandstof toevoeging in tank toevoegen ( tegen dieselbacterie). 

 

Winter klaarmaken schip. (alleen buitenstalling, materiaal en arbeid worden berekend). 

___ Aftappen boiler en drinkwatersysteem. 
___ Sanitair winterklaar maken. 
___ Motor winterklaar maken. 
 
Inspectie/service:  schroef/ saildrive/ boegschroef. 
( Materiaal en arbeid worden berekend). 

____ Reinigen. 
___ Smeren. 
___ Saildrive olie verversen. 
___  Anodes vernieuwen. 
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___ Accu onderhoud (controle accuzuur, indien nodig bijvullen, accupolen invetten 

met  zuurvrije vaseline). 

___ Controleren en onderhoud rol reef installatie(s). 
___ Staand en lopend want controleren. 
___ Inspectie en service lieren. 
___ Inspectie aan roer en stuursysteem. 
___ Inspectie afsluiters en huiddoorvoeren. 
___ Poetsen romp. 
___ Poetsen opbouw. 
___ Reinigen teakdek. 
___ Aanbrengen antifouling. 
___ Controleren gasslangen en indien nodig vernieuwen. 
___ Afpersen gasinstallatie met keuring certificaat. 
___ Keuren reddingsvlot met certificaat. 
 
Andere werkzaamheden: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


