
Beste watersporter,

Het vaarseizoen nadert weer. Tijdens het seizoen wilt u natuur-

lijk zorgeloos kunnen genieten en niet om kijken naar onder-

houd en reparaties. Wij kunnen veel van deze werkzaamheden 

voor u uitvoeren. Daarom is het verstandig om uit te voeren 

werkzaamheden tijdig aan ons door te geven.  

 

Werkzaamheden zullen op volgorde van binnenkomst worden 

uitgevoerd. De werkzaamheden kunt u met dit formulier aan 

ons doorgeven. Staan de gewenst werkzaamheden er niet 

tussen? Neem dan even contact met ons op. 

Toch liever zelf werkzaamheden uitvoeren? U bent bij ons ook 

aan het juiste adres om onderdelen te laten leveren.

Wij zien uw opdracht graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Jachtservice Gooimeer

Van belang is dat:
 
•  Mocht uw mast geplaatst moeten worden, geeft u dit 

dan tijdig aan ons door i.v.m. de planning.

•  Weet u de te water laat datum al? Geef deze aan ons 
door. Dan kunnen wij proberen hier rekening mee te 
houden. 

•  Hebben wij werkzaamheden aan het onderwaterschip 
uitgevoerd, dan willen wij zelf graag bij de tewater- 
lating zijn (mits de agenda’s dit toelaten).

•  Graag opgeven waar de sleutels van uw schip zijn.

 Elektra

 Gaskeuring

 Schadeherstel

 Motor reparatie

 Scheepsonderhoud

Vaarklaar maken van uw  motor en schip
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Persoonlijke gegevens 

Naam: 

Adres: 

Postcode:  

Woonplaats: 

Telefoon:  

Email: 

Gegevens schip en/of motor 

Type schip:  

Naam: 

Motormerk: 

Motortype: 

Jachthaven: 

Boxnr.: 

Kraandatum:

Vaarklaar maken
Uit te voeren werkzaamheden: 
 
Graag wil ik onderstaande werkzaamheden laten:

  uitvoeren  of     aanbieding ontvangen:
  Motor servicebeurt
  Saildrive manchet vervangen
  Schroefas inspectie
   Antifouling aanbrengen kleur: 

 soort: 
  Poetsen romp 

  Poetsen kajuit, kuip, dek, opbouw
  Teak schoonmaken
  Anode(s) vervangen
  Mast zetten 

  Mast trimmen/borgen 

  Verstaging controleren
  Verlichting controleren en / of vervangen voor LED
  Gasslang(en) en drukregelaar controleren en gas afpersen
  Service buitenboord motor
   Buitenboord motor aan boord plaatsen vanuit winteropslag
   Motor in bedrijf stellen
   Accu (s) service (Opladen en testen per stuk)
   Diesel tank inspectie
   Afsluiters controleren op corrosie / gangbaar maken
   Fenders en landvasten vervangen
   Landvasten in ligplaats op maat maken
   Vallen en lijnen controleren en/of vervangen
   Zeilen aanslaan
   Dekzeil verwijderen en opvouwen (en eventuele opslag)
   Te water laat service en naar ligplaats varen
   Schip schoonmaken met water en shampoo
  Evt. anderen werkzaamheden:

Leverings- en betalingsvoorwaarden van Jachtservice Gooimeer zijn te vinden 
op www.jachtserviceflevoland.com. Wilt u de voorwaarden per e-mail
ontvangen, laat ons dat weten door een mail te sturen naar:  
info@jachtservicegooimeer.com.

Heeft u het vakje uitvoeren aangevinkt, dan geeft 
u middels de aankruismogelijkheden en uw hand-
tekening  Jachtservice Flevoland de opdracht om de 
werkzaamheden uit te voeren. Ook verklaart u hierbij 
kennis te hebben genomen van de levering/betalings- 
voorwaarden.

Datum:  
Plaats:  

Handtekening: 

Verstuur deze pdf naar:  
info@jachtservicegooimeer.com
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