
 

Onderhoudslijst 
voor uw jacht 2019/2020  
BLAD 1 
 
 
naam:.................................................................................naam vaartuig: ……………………….................................................... 
 

adres:.................................................................................merk / type: ………………………. ...................................................... 
 

postcode:................woonplaats..........................................motor merk/type:…………………....................................................... 
 

telefoon: ...........................................……………................sleutels wel/niet* bij receptie aanwezig 
 

e-mail adres:....................................................................... 
 
 

Winterberging 
 

 
 

 

 
 
 

gewenste datum schip uit water: ..........................……. gewenste periode schip in water:  ……………..
eigenaar/opdrachtgever wenst hier wel/niet* bij aanwezig te zijn 
(ondernemer zal met wensen opdrachtgever zoveel mogelijk rekening houden.  
Hij kan echter niet garanderen dat werkzaamheden exact op genoemde data plaatsvinden.) 
 
schip plaatsen:  op de wal      

    blijft in het water 

    in de hal      

    in de hobbyhal van  ……………… tot ……………. 
 

 mast strijken 

 op schip leggen / in de mastenberging*   

 mast plaatsen 
 

Uit te voeren werkzaamheden 
Op onderstaande werkzaamheden zijn van toepassing de HISWA Algemene Aannemings-,  
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden  
 

 
 

onderwaterschip:                

    afspuiten               controleren op beschadiging     

    anodes inspecteren (bij aantasting van meer dan        transducer log/dieptemeter schoonmaken * 

      50% nieuwe monteren)             huiddoorvoeren/afsluiters/standpijp openen en   

    visuele inspectie roer en roerophanging                 watervrij maken (bij stalling op de wal) *   

    schroef/schroefas/boegschroef inspecteren *         romp reinigen (met Roka ontkalken) 

 inbouw boegschroef?  GRATIS winterstalling buiten 
schip 

 brandstoftank vullen diesel / benzine * 

  generator vullen diesel / benzine * 

 bilge leegpompen 

 gasfles afsluiten/ontkoppelen * 

 vochtvreters plaatsen en vullen 

diversen extra: 

 buiskap controleren en laten repareren  

 zeil laten repareren / wassen: grootzeil / fok / 
genua / spinaker / anders: * 

 winterkleed aanbrengen/afhalen*  (alleen een 
passend kleed)  

 bij winterberging binnen: afdekken met folie  

 zomerberging winterkleed   

 romp poetsen 

 opbouw reinigen en poetsen 

 bijboot stallen wal / hal* 

 waterlijn aanbrengen 

 antifouling aanbrengen: merk……………..... 
soort........................kleur............................ 

 accu onderhoud winterstalling 

 indien nodig gedestilleerd water toevoegen 

 laden / ontladen ( 3 x tijdens stalling) 
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    Op onderstaande werkzaamheden zijn van toepassing de HISWA Algemene Voorwaarden huur en verhuur lig- en 
    bergplaatsen voor vaartuigen en aanverwante artikelen 

 

Watersportcentrum Tacozijl Vof 

Plattedijk 20 

8531 PE Lemmer 

tel 0514-562003       fax 0514-561470 

www.tacozijl.nl   info@tacozijl.nl 

http://www.tacozijl.nl/
mailto:info@tacozijl.nl


 
 
 
 
Inspectie en indien noodzakelijk reparatie / keuring na prijsindicatie: 

 reddingsvlot opsturen voor inspectie 

 visuele inspectie zwemvesten 

 brandblussers 
 

 
extra werkzaamheden na prijsindicatie:     

 monteurswerk 

 elektrawerk 

 polyesterwerk 

 anders, n.l.:………………  

 rvs / alu / staalwerk * 

 timmerwerk 

 schilderwerk 

 scheepsstoffering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Plaats: ......................................................................Datum: ............................................………...... 
 
Handtekening opdrachtgever: .........……............... 
 
 
 
Zelf verrichten/laten verrichten van werkzaamheden aan uw schip is uitsluitend mogelijk na toestemming van Watersportcentrum 
Tacozijl Vof 
 
Wanneer u gebruik wilt maken van de door ons aangeboden diensten, verzoeken wij u het formulier z.s.m. na ontvangst terug te 
sturen/faxen/mailen. Verwerking van de gegevens geschiedt op volgorde van ontvangstdatum. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ten aanzien van het winter/zomerklaar maken van motor / generator / sanitair wordt de grootst mogelijke zorg betracht. Op de 
aangelegde technische installaties kunnen wij ten aanzien van eventuele vorstschade (inclusief gevolgschade) geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. 

 
 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
 
Graag retourneren voor 1 oktober 2019 
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specificatie/omschrijving extra werkzaamheden: 

 



 

onderhoudslijst 
voor uw jacht 2019/2020  
BLAD 2 
 
naam:....................................................................... naamvaartuig: ………………………..........................................................… 
 

adres:....................................................................... merk / type: ………………………. ............................................................... 
 

postcode:.................... woonplaats.......................... motor merk/type:…………………………....................................................... 
 

telefoon: ...........................................……………..... sleutels wel/niet* bij receptie aanwezig 
 

e-mail adres:............................................................ 
 

Uit te voeren werkzaamheden   
Op onderstaande werkzaamheden  zijn van toepassing de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank 

te Rotterdam. 

 

winterklaar/zomerklaar maken van de motor: 
 vorstvrij maken (aftappen, vullen met antivries) 

 controle olielekkage   

 controle koelwatersysteem/impeller    

 brandstoffilters  / oliefilters vervangen *      

 carterfiltercontrole en zo nodig vervangen 

 schroefasdichting controleren 

 wierfilter / luchtfilter * schoonmaken 

 olie verversen saildrive (bij stalling op de wal) 

 controle koelwaterlekkage 

 olie verversen motor / keerkoppeling   

 waterscheider aftappen 

 spanning V-snaren bijstellen/vervangen*    

 vetgesmeerde schroefas: vetkanon aandraaien 

 vervangen bougies (indien van toepassing)  

 zomerklaar maken  

 

winterklaar maken van de generator: 
 controle olielekkage             

 controle koelwatersysteem/impeller    

 brandstoffilters / oliefilters vervangen * 

 carterfiltercontrole en zo nodig vervangen 

 wierfilter / luchtfilter* schoonmaken   
 

 controle koelwaterlekkage 

 olie verversen generator 

 waterscheider aftappen  

 spanning V-snaren bijstellen / vervangen*    
 

winterklaar maken van sanitair ed:  

 watertank leegpompen        

 hydrofoor vorstvrij maken        

 geiser / boiler vorstvrij maken      

 centrale verwarming / airco vorstvrij maken 

 toilet vorstvrij maken 
 

 

 vuilwatersysteem leegpompen 

 waterleidingen vorstvrij maken 

 vaat / wasmachine vorstvrij maken   

 afsluiters / afvoeren vorstvrij maken 
 

onderhoudsbeurt buitenboordmotor: 
 motorolie verversen           bougies vervangen 

 oliefilter vervangen           visuele inspectie impeller/koelwater    

 staartstukolie verversen 
 

techniek algemeen:  

 huiddoorvoeren/afsluiters vorstvrij maken 
 watervrij maken (bij overwinteren in het water)   
 

inspectie en indien noodzakelijk reparatie / keuring na prijsindicatie: 
 gasinstallatie  
 
 

Plaats:.......................................................................Datum:............................................………....... 
 
Handtekening opdrachtgever: .........……............... 
 
Ten aanzien van het winter/zomerklaar maken van motor / generator / sanitair betrachten wij de grootst mogelijke zorg. 
Op de aangelegde technische installaties kunnen wij ten aanzien van eventuele vorstschade (inclusief gevolgschade) 
geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

 
* doorhalen wat niet van toepassing is 
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Theo's Yachtservice Lemmer  
Jachthaven 6, 8556 AM SLOTEN.  

Locatie; Plattedijk 20A, 8531 PE LEMMER, (op terrein 

Watersportcentrum Tacozijl) TEL: +31(0)514 603551 

http://www.jachthavendedolfijn.nl/foto/Metaalunievoorwaarden_2008_Ned_A4.pdf

