
Wij werken volgens HISWA-voorwaarden.

Rietpolderweg 6 | 2266 BM Leidschendam (Recreatiegebied Vlietland)

071-561 36 16 | info@vlietlandjachtservice.nl | www.vlietlandjachtservice.nl
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reparatie en onderhoud van houten, stalen, polyester zeil- en motorboten | jachthaven | bemiddeling | 25 tons botenlift

korte stalling | zomer- en winterstalling | watersportwinkel | supplankenverhuur | supworkouts | suparrangementen

jachtservice
vlietland

    

  

  

  

  

  

  

 Werkzaamheden      Kosten

 Periodieke stalling op de wal    

Prijzen van 01-01-2023 tot 01-07-2023

  

     

 

 

       

 

  

 

 

 

  

  

  

   

    

Mast op of af (per handeling)         € 135 euro   
Huur mastenkraan per 1/2 uur       € 45 euro 

Accustalling (per stuk)        € 20 euro 
(accupolen schoonmaken/invetten, accu uit de boot doormeten en laden)

Buitenboordmotorstalling < 15 PK 15 okt - 15 april   € 75 euro 
Buitenboordmotorstalling > 15 PK 15 okt - 15 april    € 100 euro

Winter / zomerklaar maken motor       € 90 euro 
(Antivries door motorsysteem en dieseladditief brandstof toevoegen) 

Winter / zomerklaar maken toilet/boiler/drinkwatersysteem etc.  € 60 euro

Motorbeurt binnenboord 1 cilinder       € 275 euro 
Motorbeurt binnenboord 2 cilinder      € 290 euro 
Motorbeurt binnenboord 3 cilinder      € 350 euro 
Motorbeurt binneboord 4 cilinder      € 420 euro
(filters, olie, impeller, v-snaar etc.)
Meer cilinders op aanvraag 
* Alle motorcomponenten dienen goed bereikbaar te zijn. 

Motorbeurt buitenboord  0 - 10 PK      +/- € 70 euro 

Motorbeurt buitenboord 10 - 40 PK      +/- € 100 euro 
(olie, bougie, motor en staartstuk, pakkingen brandstofsysteem en tank leegmaken etc).  
 Meer pk’s op aanvraag / ouder dan 20 jaar alleen op uurtarief 
* alle motorcomponenten dienen goed bereikbaar te zijn.  / excl. materiaalkosten 

  
Dekzeil/ buiskap/zeil/ biminie reinigen en impregneren   € 50 euro de m3

Boot afdekken wintertent incl. frame en zeil     € 50 euro de m2

Romp schoonmaken en ontkalken      € 7,50 per m2
*

Romp schoonmaken en in de was      € 25 euro de m2 

Onderwaterschip behandelen       € 100 euro de m2
(Keine beschadigingen bijwerken met primer en daanra 1  laag antifouling smeren)

* Bovengenoemde prijzen zijn exclusief helling en milieu als de boot niet op de kant staat.

* Op al onze leveringen van goederen en diensten zijn de betreffende HISWA-voorwaarden van toepassing 
welke staan op de website of op eerste verzoek opgestuurd worden of ter hand gesteld worden. 

  


