
	                  	
	

Op al onze leveringen en diensten zijn de Hiswa voorwaarden van toepassing 
 

Modus Marine - Zuidersluisweg 84 - 8243 RC - Lelystad - 0320 261812 – info@modusmarine.nl 

PRIJSLIJST  SERVICE EN STALLING 2017-2018 
Alle tarieven zijn incl. 21% btw 

                                        

Tarieven winterstalling inclusief in/uit het water en afspuiten*  
Buitenstalling van 15/10/2017 tot 1/05/2018 (klant daarbij aanwezig)  € 23,90 per m², minimaal 20 m² 
Stalling in de loods van 15/10/2017 tot 1/05/2018 (klant daarbij aanwezig) € 48,75 per m², minimaal 20 m² 
 
Verplaatsen van buiten- naar binnenstalling is mogelijk, mits voldoende ruimte en op basis van de geldende tarieven.  
 
Servicetoeslag (optioneel) 
Klant niet aanwezig: Schip afgemeerd bij Modus Marine, wij verzorgen in  € 45,00  
en uit het dok varen en opbokken.       
Ophalen en wegbrengen naar thuishaven tegen geldend uurtarief 
Winterklaar maken sanitair, pompen en drinkwatersysteem tegen geldend uurtarief 
Arbeidsloon € 65,00 per uur 
Gebruik machines incl. bediening € 87,50 per uur 
Verplaatsen van het schip op verzoek € 87,50 per uur 
Toeslag kort verblijf stallingsloods (ovv ruimte en planning)  € 0,55 per m² per dag + verplaatsen 
 
Mastservice 
Mast strijken en zetten incl. kraan/arbeidsloon basispakket**  € 195,00  
Mast strijken en zetten incl. kraan/arbeidsloon totaalpakket***  € op basis van nacalculatie 
Mastenberging € 6,50 per m 
Aftrimmen mast € op basis van nacalculatie 
 
Motorenservice 
Winterklaar maken met alleen antivries      € 65,00 
Basis motorbeurt: antivries, olie verversen, filters en impeller vervangen  € 260,00 
Full service motorbeurt: antivries, olie verversen en vervangen van filters, Op basis van nacalculatie 
impeller, V-snaar, kleppen stellen etc.  
 
Overige diensten 
Modus Marine voert op verzoek alle vormen van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, alsmede inspectie- en 
advieswerk uit. Zie www.modusmarine.nl. Vraag naar de mogelijkheden en/of een offerte.  
      
Stroom en milieutoeslag 
Het gebruik van stroom is uitsluitend voor het tussentijds laden van accu’s en uitvoeren van doe-het-zelf 
werkzaamheden tijdens uw aanwezigheid. De stroompunten mogen niet in gebruik zijn tijdens uw afwezigheid. Zie 
ook de Aanvullende voorwaarden Modus Marine stalling en winterberging. Accu’s laden buiten uw aanwezigheid is 
alleen mogelijk in overleg met Modus Marine. Bij de prijs voor de winterstalling is de milieutoeslag inbegrepen.  
 
* Modus Marine spuit het onderwaterschip direct na uit het water halen onder hoge druk schoon. Indien hiervoor 
meer dan 30 minuten nodig is ivm ernstige aangroei, geldt een toeslag op basis van het uurtarief. Planning van het 
uit en in het water van uw boot gebeurt in overleg. Verplaatsen van uw schip in overleg tegen het verplaatsingstarief. 
 
** Basispakket op- en afmasten en mastenberging 
U dient zelf zorg te dragen voor het verwijderen van de giek, losdraaien van de stagspanners tot handvast, 
verwijderen van de splitpennen (eventueel los terug gestoken), opbinden van de vallen langs de mast en het 
loskoppelen van de elektrische bedrading indien van toepassing. Deze werkzaamheden dienen te zijn 
uitgevoerd voor het geplande moment van verwijderen van de mast. Voor de mastenberging geldt dat zalings door 
de eigenaar zelf dienen te worden gedemonteerd en opgebonden tegen de mast, en wel op dezelfde dag als de mast 
eraf wordt gehaald ivm het weer vrijmaken van de schragen. Modus Marine haalt de verstaging los en de mast van 
het schip en plaatst deze in de mastenstelling, het is niet toegestaan dit zelf te doen.  
Onder het zetten van de mast verstaan wij het plaatsen van uw mast met behulp van onze mastenkraan en 
zorgdragen voor handvaste montage van de verstaging. Het basispakket is gebaseerd op drie arbeidsuren. Indien 
Modus Marine meer uren aan de mast moet besteden, omdat de mast bijvoorbeeld niet strijkklaar is, de klant de 
zalings niet demonteert of anderszins, dan volgt nacalculatie tegen het geldend uurtarief.  
 
*** Totaalpakket op- en afmasten en mastenberging  
Modus Marine neemt de mast en giek af zoals aangeleverd en plaatst ze weer terug in het voorjaar op basis van 
nacalculatie. Voor extra handelingen, zoals het opbinden van vallen, bedrading en zalings en in het voorjaar weer 
aftrimmen volgt nacalculatie op basis van het uurtarief.  
 
Doe-het-zelf werkzaamheden zijn toegestaan met inachtneming van de Aanvullende voorwaarden 
Modus Marine stalling en de Hiswa voorwaarden. Werkzaamheden door derden niet toegestaan. 


