INSCHRIJFFORMULIER WINTERBERGING
Klantgegevens
NAAM
: ...........................

ADRES

: ...........................

Datum: ...........
TEL.privé : .................
Mobiel

: .................

TEL.werk

: .................

WOONPLAATS: ........................... Ligplaats: ................
+ postcode
E-mail:..............................................
Bootgegevens

Stalling

NAAM

: .............................

A. Loods

O ..............m2

TYPE

: .............................

B. Wal

O ..............m2

KLEUR

: .............................

LENGTE

: .............................

BREEDTE : .............................

Maststrijken + zetten
Motorservice: z.o.z

O
O *

DIEPGANG: .............................
GEWICHT : .............................
KIEL

: O vinkiel, O scheg, O midzwaard, O vast

STAANDE MAST:

O

Ja

O Nee

---------------------------------------------------------------------Planning
WEEK ERUIT
Vanaf welke week kan de boot eruit?
...........................................................
(weeknummer invullen en als de boot klaar is doorgeven aan
Angela/Margrieta, bereikbaar tijdens kantooruren)
DATUM ERIN
Bij het te water laten in het voorjaar verzoeken wij u aanwezig te
zijn. Wij nemen contact met u op.
---------------------------------------------------------------------In te vullen door jachthaven
Tarief: hoog / laag
OPMERKINGEN
....................................................................
....................................................................
Wilt u dit formulier s.v.p. retourneren aan: Jachthaven de Eemhof
Slingerweg 9
(NL-)3896 LD Zeewolde
U kunt ook faxen: 036-5228948 of e-mailen: info@jachthaven-eemhof.nl

INSCHRIJFFORMULIER MOTORSERVICE

Datum: ...........

Klantgegevens
NAAM

ADRES

: ...........................

: ...........................

WOONPLAATS: ...........................
+ postcode
* Merk motor

TEL.privé : .................
Mobiel

: .................

TEL.werk

: .................

Ligplaats: ................

:..........................................

* Type/pk/aantal cilinders:..........................................
Voer voor mij de volgende service uit:
O

Service aan buitenboordmotor

Aantal motoren

O

Service aan binnenboordmotor

Aantal motoren

O

Toiletservice *

Aantal toiletten

O

Accuservice

Aantal accu’s

O

Drinkwatersysteem winterklaar maken/ aftappen *

*

* Alleen op te geven in combinatie met motorservice.
* Motorservice wordt alleen uitgevoerd aan boten in de winterberging of in de haven.
* Motor(ruim) moet goed toegankelijk zijn.
* Bootsleutels afgeven op havenkantoor

Ja/Nee

Opmerkingen overige werkzaamheden:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
De boot is beschikbaar voor motorservice vanaf d.d.
Wilt u dit formulier s.v.p. retourneren aan: Jachthaven de Eemhof
Slingerweg 9
(NL-)3896 LD Zeewolde
U kunt ook faxen: 036-5228948 of e-mailen: info@jachthaven-eemhof.nl

---------------------------------------------------------------------In te vullen door jachthaven

Bootsleutels ontvangen

O

datum :

