WINTERSTALLING

Dit formulier a.u.b. voor 30 september
e-mailen naar: reserveringen@ottenhome.nl
of faxen naar : 035 – 582 30 72
S.v.p. aankruisen wat van toepassing is!

WINTERSTALLING OP DE WAL van 1 november tot 1 april
Prijzen incl. kraankosten, afspuiten, stalling, huur bok en te water laten:
Let wel: alle vermelde prijzen zijn incl. 21% btw

Meerprijs
Tot 6 meter €
Tot 7 meter €
Tot 8 meter €
Tot 9 meter €
Tot 10 meter €

WINTERSTALLING BINNEN IN AFGESLOTEN LOODS
van 1 november tot 1 april
Prijzen incl. kraankosten, afspuiten, stalling, huur bok en te water laten:
Let wel: alle vermelde prijzen zijn incl. 21% btw

Meerprijs
Tot 6 meter € 765,00
Tot 7 meter € 816,00
Tot 8 meter € 918,00
Tot 9 meter € 1173,00
Tot 10 meter € 1173,00

ONZE BOOT KAN OOK IN DE WINTER IN HET WATER BLIJVEN LIGGEN
MOTOR WINTERKLAAR MAKEN
ONDERHOUDSBEURT MOTOR
DIESELTANKS AFVULLEN
BOOT AFDEKKEN (exclusief kleed)
BOOT POETSEN:
VOOR en / of
NA de winterstalling
Eventueel overige te verrichten werkzaamheden:

Geen meerprijs
€ 102,00
Na ontvangst offerte
€ 1,60 per liter
Uurtarief € 38,50 per uur
Na ontvangst offerte
Na ontvangst offerte

408,00
459,00
459,00
510,00
561,00

DIVERSEN - Vriendelijk verzoeken wij u telefonisch contact met mij op te
nemen om e.e.a. te bespreken
De planning voor de winterstalling is dat de boten tussen 15 oktober en 1 november op de wal worden gezet
c.q. de loods ingaan en dat de boten tussen 15 maart en 1 april weer in het water liggen
(ijs en weder dienende .. de data zijn dus afhankelijk van het weer)
Naam eigenaar :
Adres :
PC + Woonplaats :
Telefoon vast :

06-

E-mail :
Naam schip :
Afmeting schip : TOT
Datum

5

6

7

8

9

10

11 meter (a.u.b. omcirkelen wat van toepassing is)

Handtekening:

OTTENHOME ● ZUWE 20 ● 1241 NC ● KORTENHOEF● Tel. 035-5823331 ● fax 035-5823072 ● info@ottenhome.nl

