
 

Bonnema Watersport b.v. • Oud-Loosdrechtsedijk 272 c, 1231NK Loosdrecht 
Op alle leveranciers en diensten zijn de betreffende HISWA voorwaarden van toepassing. 

 

Naam: ________________________ 

 Inschrijfformulier winterstalling 2022/2023 
 

 
P.S. Bij stalling met motor en/of trailer wordt de totale lengte gerekend. *Het bedrag is inclusief twee 
keer takelen à 35,-.  

Lengte boot + motor (of trailer) Buiten  Water 

tot 4.50 ❑ €  299,-  

van 4.50 tot 5   ❑ €  320,-  ❑ €   200,- 

van 5 tot 5.50 ❑ €  340,-  

van 5.50 tot 6   ❑ €  385,- ❑ €    240,- 

van 6 tot 6.50 ❑ €  440,-   

van 6.50 tot 7   ❑ €  495,- ❑ €    275,- 

van 7 tot 7.50 ❑ €  550,-  

van 7.50 +    ❑ op aanvraag  ❑ €    350,- 

 
 
 
Benzine buitenboord: 
❑ Suzuki buitenboordmotor uitlezen (indien mogelijk) bij motorbeurt: € 15,-.   
❑ Suzuki motor uitlezen (zonder motorbeurt): € 35,- incl. rapport. 
 

                             
❑ Stalling van uw motor excl. de/montage  (vermogen t/m 30pk)  €   50,- 
 

Diesel: 
❑ Dieselmotor winterklaar maken      €  60,- 
(antivries doorspoelen van het koelsysteem) 
❑ Kleine beurt olie verversen. V-snaar spannen, controle, excl. filters                 €  130,- 
❑ Grote beurt bovenstaande incl. filters vervangen                                            op aanvraag
            

  Let op! Het is niet toegestaan de accu in de boot te laten vanwege de (brand)veiligheid.  
 

❑ Klant haalt zelf de accu eruit                       €   -
❑ Montage, demontage van uw accu door Bonnema Watersport    €   30,- 
❑ Stalling en laden van uw accu       €   20,-

 
1 Incl.  Staartolie, smeermiddelen, motorolie (excl. Onderdelen en reparatie). 
2 Inclusief: staartstukolie verversen, bougies vervangen, koelwaterpomp inspecteren, smeerpunten smeren, oliefilter vervangen, brandstoffilter 
reinigen of vervangen, ontstekingssysteem controleren, motorkoeling visueel controleren, anodes reinigen of vervangen, proefdraaien, 
vervanging impeller, kleppen stellen. 

Servicebeurt  
4-takt 

1e service beurt en/ of 
kleine beurt.1  

 

Motor in de bun 
Meerprijs 

 

Grote beurt. Suzuki / Tohatsu2 
 

t/m 6 pk ❑ €   80,-  ❑ € 160,- 

8 t/m 20 pk ❑ € 110,- + €   20,- ❑ € 200,- 

25 t/m 30 pk ❑ € 140,- + €   20,- ❑ € 240,- 

40 t/m 60 pk ❑ € 175,- + €   30,- ❑ € 395,- 

70 t/m 100 pk ❑ € 230,- + €   30,- ❑ € 430,- 

115 t/m 140 pk ❑ € 275,- + €   30,- ❑ Op aanvraag 

150 t/m 200 pk ❑ € 300,- + €   30,- ❑ Op aanvraag 

200pk + ❑ Op aanvraag + €   30,- ❑ Op aanvraag 



 

Bonnema Watersport b.v. • Oud-Loosdrechtsedijk 272 c, 1231NK Loosdrecht 
Op alle leveranciers en diensten zijn de betreffende HISWA voorwaarden van toepassing. 

 

Naam: ________________________ 

 

 
 
Let op dat u zelf regelmatig de boot controleert, ook als de werkzaamheden door Bonnema 
Watersport zijn uitgevoerd. Na bijvoorbeeld een heftige regenbui of sneeuwstorm is het mogelijk dat 
het afdekzeil inzakt! Bij een bisonyl zeil dient u 2 à 3 keer per seizoen en bij een uitzonderlijke storm te 
komen, bij een ander zeil dient u met regelmaat langs te komen, vooral na regen, wind, sneeuw etc.  
 

1. Klant heeft een eigen winterzeil 
 ❑ Klant dekt zelf de boot af .       €   -  
 ❑ Bonnema Watersport dekt de boot af.      € 120,- 
       
Cabriokap      
❑ Klant demonteert cabriokap en neemt de kap mee      €   -       
❑ Cabriokap blijft op de boot (advies is dit enkel te doen bij droge kap)   €   -  
     (Indien de kap nat is op het moment dat Bonnema Watersport de boot afdekt,  
     dient de kap te worden gedemonteerd en wordt daarvoor €  50,- in rekening  
     gebracht. De kap dient vervolgens te worden opgehaald of kan worden gestald  
     voor een bedrag van €  50,- )     
❑ Cabriokap wordt door Bonnema Watersport gedemonteerd (niet gestald) €   50,- 
 

2. Klant heeft geen eigen winterzeil (afdekken met een bisonyl leasezeil van Bonnema 
Watersport) 

 ❑ Klant dekt zelf de boot af met leasezeil van Bonnema Watersport.  € 100,- 
 ❑ Bonnema Watersport dekt de boot af.      € 230,- 
       
Cabriokap      
❑ Klant demonteert cabriokap en neemt de kap mee      €   -       
❑ Cabriokap blijft op de boot (advies is dit enkel te doen bij droge kap)   €   -  
     (Indien de kap nat is op het moment dat Bonnema Watersport de boot afdekt,  
     dient de kap te worden gedemonteerd en wordt daarvoor €  50,- in rekening  
     gebracht. De kap dient vervolgens te worden opgehaald of kan worden gestald  
     voor een bedrag van €  50,- )     
❑ Cabriokap wordt door Bonnema Watersport gedemonteerd (niet gestald)   €   50,- 

            
 
 
 

❑ Er zijn geen kussens        €     - 
❑ Klant haalt zelf de kussens uit de boot.      €     - 
❑ Kussens blijven in de boot.        €     - 
❑ Kussens uit uw boot door Bonnema Watersport (zelf ophalen en opbergen). €   25,- 

 
 
 
 

 
❑ Eerste keer anti-fouling, inclusief primer (voorjaar) € 120,- per strekkende meter  
❑ Herhaling anti-fouling (voorjaar)    € 75,- per strekkende meter 
❑ Romp poetsen/ polijsten (voorjaar)   € 75- per strekkende meter 
❑ Coating       Prijs op aanvraag 
❑ Kap naar zeilmaker Reparatie: ____________ Prijs op aanvraag 
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❑ Koop winterzeil (v.a.€ 160,-)    

 Prijs op aanvraag 
           (levensduur bij normaal gebruik ca. 2-3 jaar)      
❑ Koop winterzeil bisonyl (v.a.€ 350,-)   Prijs op aanvraag 
     (levensduur bij normaal gebruik ca. 15-20 jaar)  
❑ Indien andere wensen: ……………………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 

Algemene voorwaarden 
❑ Ik heb het HISWA Haven- en werfreglement juni 2018 ontvangen en ga akkoord met  
     de inhoud ervan.  
 

Sleutels (invullen aan de balie met medewerker)  
❑ Ik heb de volgende sleutels ingeleverd: startsleutel / kabelsleutel / motorsleutel     
     (omcirkelen wat van toepassing is) op datum …………………………………………………….  
 

Afdekken boot door Bonnema Watersport (indien van toepassing)  
 De volgende zaken dienen aanwezig te zijn, graag aanvinken als de zaken aanwezig zijn.   

❑ 2 lange landvasten/touwen (minimaal tweemaal de bootbreedte). Als deze niet    
                   aanwezig zijn, rekenen wij € 5,- per landvast. 

❑ Winterzeil inclusief minimaal 5 landvasten/touwen.  
   

Overig  
✓ Wij adviseren u de brandstoftank uit de boot te halen voor de winterstalling, deze te 

vullen en droog te bewaren.  
✓ Voor boten met een nieuwe motor is het voor de garantie vereist elk jaar (gedurende de 

eerste 3 jaar resp. 5 jaar) een onderhoudsbeurt te laten plaatsvinden en dit te laten 
afstempelen in het garantieboekje.  

 
 

Naam:      

Telefoonnummer:    

Type boot:  Lengte:  

Motor:   Vermogen:    

E-mail:    

Handtekening:         

 
Op stalling van uw boot bij Bonnema Watersport is bijgevoegd HISWA Haven- en Werfreglement van juni 
2018 van toepassing. Bonnema Watersport is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard of 
door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht of voor verlies of diefstal van enig goed. 
Een en ander conform (artikel 5 van) bovengenoemde voorwaarden.  


