
 Anker Boten BV          1e Tochtweg 76-B          2913 LP Nieuwerkerk aan den IJssel 
085 9023 924          info@ankerboten.nl          www.ankerboten.nl          KVK 67515916 

 

 
 
 

 
SERVICEFORMULIER 

 
 
Met ons serviceformulier kun je eenvoudig aangeven van welke services je gebruik wilt 
maken. Vul onderstaand formulier online in of verstuur deze naar info@ankerboten.nl.  
Na ontvangst van het formulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. 
 
 

Naam  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoon  

E-mail  

 
Naam boot  

Merk & type boot  

Merk & type motor  

Lengte boot  

Breedte boot  

Trailer Ja/nee 
Kenteken trailer (indien van toepassing)  

 
 
Anker Boten bied je de volgende services aan. Een uitgebreide omschrijving van iedere 
service en/of service onderdeel vind je op onze website: www.ankerboten.nl/services . 
 
Zomerstalling: 1 april t/m 1 oktober 

o Zomerstalling binnen     € 75 per strekkende meter 

o Zomerstalling buiten      € 50 per strekkende meter 

 
Winterstalling: 1 oktober t/m 1 april (inclusief schoonspuiten) 

o Winterstalling binnen     € 75 per strekkende meter 
o Winterstalling buiten     € 50 per strekkende meter 
o Boot inpakken met krimpfolie   € 150 

 
 

Onderhoud motor: 
o Winterklaar pakket outboard motor   € 75 
o Winterklaar pakket onbaord motor   € 100 
o Elektro service pakket    € 75 
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Onderhoud boot:  

o Primerlaag + anti-fouling aanbrengen  € 140  per strekkende meter (minimaal 5 meter) 
o Anti-fouling laag aanbrengen   € 70    per strekkende meter (minimaal 5 meter) 
o Romp schoonmaken     € 20    per strekkende meter (minimaal 5 meter) 
o Romp schoonmaken en poetsen   € 30     per strekkende meter (minimaal 5 meter) 
o Kuip schoonmaken en poetsen    € 15    per strekkende meter (minimaal 5 meter) 
o Gelcoat / kras repareren    € xxx op aanvraag, zie schade en reparatie 

 
 

Servicebeurt motor: 
 

Motor Inboard motor Outboard motor 
< 10 PK o € 150 o € 110 
10 – 15 PK o € 175 o € 125 
15-20 PK o € 200 o € 125 
>20 PK o Prijs op aanvraag o Prijs op aanvraag 

 
 
Transport: 

o Transportservice (incl. 50 KM)   € 100 + € 1 per extra KM 
 
 

Schade en reparatie: 
Bij schade en reparatie gaat het om maatwerk. Geef een duidelijk omschrijving van de 
schade in onderstaande kader en wij zullen contact opnemen om te bespreken wat we 
kunnen betekenen.  
 
 

Opmerkingen: 
Eventuele opmerkingen bij jouw service aanvraag kan je (ook) invullen in onderstaand kader. 

 
 

 
Ankerboten is een handelsnaam van Anker Boten BV en is ingeschreven bij de KvK te Rotterdam. Op al onze 
transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK. Deze voorwaarden 
staan gepubliceerd op www.ankerboten.nl, op verzoek sturen wij u deze kosteloos toe.  
 

Omschrijving schade/reparatieverzoek en/of opmerkingen bij service aanvraag:  


