
OPDRACHTFORMULIER WINTERSERVICEBEURT
winterklaar maken motor/schip

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voornaam Achternaam

Adres Postcode   Plaats 

Telefoonnummer Email
 

 
BOOTGEGEVENS
Naam schip Type schip  Bouwjaar

Motor (merk / type): 

STANDAARD WERKZAAMHEDEN EXTRA WERKZAAMHEDEN
  Motor | Generator:    
	 	 		 		 Kleppen stellen 	
	 	 		 		 Verstuivers/bougie(s) controleren / evt. vervangen	
	 	 		 		 Ontstekingssysteem controleren
	 	 		 n.v.t.	 Anodes controleren en eventueel vervangen 
	 	 		 		 Schroefasgland controleren 
	 	 		 	 Controleren trillingdempers
	 	 		 	 Bilgewater wegpompen
	 	 		 	 Overige werkzaamheden:

DIVERSE WERKZAAMHEDEN:
		Werkzaamheden drinkwatersysteem:
		Werkzaamheden vuilwatertank en toiletsysteem:
		Extra werkzaamheden bij overwinteren in het water:
		Overige werkzaamheden: 

EXTRA WERKZAAMHEDEN:
		Aftanken brandstoftank(s)
		Opslag/ controle accu(‘s) 
		Anodes controleren, eventueel vervangen
		Onderwaterschip schilderen met            kleur:
		Controle/ keuren brandblusser(s)
		Controle gasinstallatie
		Overige werkzaamheden:

Aanvullende opmerkingen:

BEVESTIGING:
Naam Plaats Datum

Leverings- en betalings voorwaarden gedeponeerd bij Kvk Lelystad.

 
ORDERNUMMER:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

NOP MARINE CONSULTANTS
P.Cordes 

Vlashof 19
8308 BB Nagele

T +31 (0)655707692
E info@nopmarineconsultants.nl

Motor/Generator
		Diverse standaard werkzaamheden (voor zover van  
 toepassing): Motorolie verversen en filters vervangen,  
 brandstof filters vervangen. Controle V-snaar spanning.  
 Motor vorstvrij. Koelwatersysteem controle. Wierfilter  
 controle. Olie keerkoppeling cq. Staartstuk controle  
 (elke 2 jaar verv.) (Impeller word gecontroleerd met het  
 zomerklaar maken)
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