
AANVRAAGFORMULIER MOTORONDERHOUD  
 
Gegevens 
Voorletters  :       
Achternaam  :      
 
Telefoonnummer :     
Emailadres  :  
Type motor  :     
Serienummer  :  
 
Datum   :      -      -   
 
Een jaarlijkse onderhoudsbeurt verlengt de levensduur van uw buitenboordmotor en verkleint 
de kans aanzienlijk op (ernstige) problemen tijdens het varen. Tevens behoudt uw 
buitenboordmotor meer zijn waarde wanneer u regelmatig onderhoud pleegt.  
 
Eens in de drie jaar adviseren wij u een grote servicebeurt voor uw buitenboordmotor. U kunt 
ervoor kiezen om uw buitenboordmotor te voorzien van onderhoud door één van onze 
monteurs. Onze monteurs zijn gepokt en gemazeld in de outboard wereld. Door deze ervaring 
werken onze monteurs schoon, kundig en professioneel. Ook voor reparatie bent u bij ons aan 
het juiste adres.  
 
Werkzaamheden 
□ Kleine onderhoudsbeurt  
□ Grote onderhoudsbeurt  
□ Buitenboordmotor van de boot halen en stallen  
□ Buitenboordmotor in het voorjaar weer aan de boot hangen  
□ Brandstof additief toevoegen  
□ Extra werkzaamheden, namelijk:  
 
Vragen? Wij staan u allemaal graag te woord. Loopt u even binnen in ons havenkantoor of kom 
langs bij Bootschappen Watersport. Uiteraard kunt u altijd even met ons bellen of mailen. Dit 
kan telefonisch naar 072 511 3021 of per mail naar info@bootschappen.nl. Opzoek naar een 
nieuwe buitenboordmotor?  
 
Wij zijn een officiële Yamaha dealer en helpen u graag zoeken naar de geschikte motor. De 
inruil van uw huidige motor is ook bespreekbaar. Wij leveren uw buitenboordmotor af op een 
voor u handige locatie. Superhandig want dan zijn wij met vragen en/ of problemen altijd in de 
buurt!  
 
 
 
 
 
Voor akkoord:  
 
 
 
 
 
 



Specificaties werkzaamheden & tarieven  
 
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief  
gebruikte materialen (filters, impellers, oliën etc.), milieukosten en reinigingskosten. De prijzen 
zijn geldig vanaf 01 oktober 2022.  
 
Kleine servicebeurt  
Motorolie verversen  
Olie, en brandstoffilters vervangen  
Staartolie verversen  
Impeller controleren en vervangen  
Alle smeerpunten controleren / doorsmeren  
Proefdraaien, controleren op lekkage en afstellen  
 
Grote servicebeurt  
Motorolie verversen  
Olie- en brandstoffilters vervangen  
Bougies vervangen en ontsteking controleren  
Staartstuk (de)monteren om impeller te controleren en vervangen  
Brandstofsysteem controleren  
Schakelmechanisme controleren/ afstellen  
Distributieriem controleren / vervangen  
Anode(s) controleren, reinigen of vervangen  
Alle smeerpunten controleren / doorsmeren  
Propeller (de)monteren en as inspecteren / invetten  
Proefdraaien, controleren op lekkage en afstellen  
 
Buitenboordmotor van de boot halen en stallen 
Het demonteren van de buitenboordmotor gebeurd op basis van nacalculatie en wordt 
berekend per half uur. We werken met een uurtarief van 72,50 per uur.  
 
Buitenboordmotor in het voorjaar weer aan de boot hangen  
Het monteren van de buitenboordmotor gebeurt op basis van nacalculatie en wordt berekend 
per half uur. We werken met een uurtarief van €72,50 per uur.  
 
Stalling buitenboordmotor  
Uiteraard kunt u uw buitenboordmotor ten alle tijden bij ons stallen. De kosten hiervan 
bedragen 65,00 per seizoen.  
 
Het seizoen hebben wij opgedeeld in het zomer (april – oktober) – en winterseizoen (november 
– maart). Wanneer u uw buitenboordmotor in onderhoud heeft betaald u geen stallingsgeld.  
 
 
Kleine servicebeurt   Grote servicebeurt  
2,5 PK – 5 PK 115,00  2,5 PK – 5 PK 180,00 
6 PK – 10 PK 130,00  6 PK – 10 PK 195,00 
11 PK – 25 PK 135,00  11 PK – 25 PK 200,00 
26 PK – 40 PK 140,00  26 PK – 40 PK 205,00 
41 PK – 70 PK 155,00  41 PK – 70 PK 260,00 
71 PK – 85 PK 160,00  71 PK – 85 PK 330,00 
86 PK – 115 PK 175,00  86 PK – 115 PK 400,00 
> 116 PK 200,00  > 116 PK 460,00 

 


