
Jachtmakelaar 
 

U wilt uw vaartuig verkopen? Leg uw lot dan niet in handen van de eerste 

de beste jachtmakelaar. Een boot, zeker een die bij Wiegmans gebouwd 
is, is een waardevast object. Het loont dus om u goed te oriënteren met 

wie u in zee gaat. 
 

Beëdigd makelaar 
Grote kans dat u dan opnieuw bij Wiegmans in Breukelen uitkomt. Een 

beëdigd jachtmakelaar, voorzien van alle benodigde papieren. Bovendien 
lid van de HISWA, wat betekent dat u kunt rekenen op de nodige 

garanties en bemiddeling bij eventuele geschillen. 
Maar zover komt het natuurlijk niet. Wiegmans heeft immers een gedegen 

kennis van de markt, weet daardoor alles van prijsstelling en –
ontwikkeling, en weet uw boot dan ook als geen ander op de juiste 

waarde te schatten. Letterlijk. Ook de juridische kennis is up-to-date, 
zodat u bij vragen over bijvoorbeeld eigendomsrecht en BTW kunt 

rekenen op een correct en duidelijk advies. 

 
Taxatie boten 

Als 100% watersportbedrijf, dat zelf ook sloepen produceert, is bij 
Wiegmans diepgaande kennis van techniek en de markt aanwezig. 

Daardoor is een accurate waardebepaling gegarandeerd. 
Maar uiteindelijk verkoopt uw boot zichzelf. Zorg er dus voor dat de sloep 

goed schoon gehouden en door vakmensen onderhouden wordt. Houd ook 
een volledige onderhoudshistorie bij. De (technische) staat van het 

vaartuig, in combinatie met de vraag welke boten meer of minder gewild 
zijn, is bij de taxatie immers van doorslaggevend belang. Daarom is een 

technische keuring standaard onderdeel van de procedure. 
 

Bemiddeling bij verkoop 
Wie zijn jacht via Wiegmans wil aanbieden, kiest voor een op verkoop 

gericht bedrijf en mag dan ook een uiterste inspanning verwachten. 

Wiegmans heeft een grote database aan klanten die een boot zoeken en 
brengt vraag en aanbod dan ook op een efficiënte manier bij elkaar. 

Geïnteresseerden worden professioneel ontvangen en hun behoeften 
grondig in kaart gebracht. Naar aanleiding daarvan wordt een passend 

advies uitgebracht. 
 

Pluspunten Wiegmans 
Bij het bemiddelen is Wiegmans’ ervaring als sloepenbouwer een pre. De 

gedrevenheid en technische achtergrond die wordt aangewend voor de 
verkoop van de eigen producten, wordt ook ingezet ten behoeve van 

particulieren. Een ander voordeel van het feit dat Wiegmans zelf 
produceert, is het feit dat eventuele mankementen aan een boot ter 

plekke kunnen worden verholpen. Daarmee is het een one-stop shop. 



Ondanks al deze bijkomende extra’s komen de bemiddelingskosten tot 

uitdrukking in een marktconforme en transparante courtage. 
 

Bonus: zekerheid 

Of het nu gaat om aankoop of verkoop van een boot: bij Wiegmans krijgt 
u een waardevolle plus op de (ver)koop toe: zekerheid. Een verkoper kan 

rekenen op de best mogelijke opbrengst en een koper weet zeker dat hij 
een goed product koopt.  

Dit komt doordat Wiegmans zijn aanbod afstemt op het 
verwachtingspatroon van zijn klanten. Nieuw of gebruikt, Wiegmans 

verkoopt mooie sloepen, snelle sportboten, degelijke aluminium 
werkboten, en in alle gevallen exclusieve producten met een zeer hoge 

kwaliteit. 
 

 

Gebruikte sloepen 
 

Een eigen boot is een heel bezit, zeker als die nieuw gekocht wordt. Niet 

iedereen kan dat of wil dat. Of men wil liever een klasse hoger varen dan 
waarvoor men betaalt. In die gevallen biedt de aanschaf van een 

gebruikte sloep uitkomst. 
 

Tweedehands boten 
Een gebruikte sloep is meer boot voor minder geld. In tegenstelling tot 

een nieuwe sloep is er geen sprake van wachttijd, dus u kunt direct met 
uw aanwinst het water op. 

Er zijn momenteel veel tweedehands boten te koop voor een goede prijs, 
die nauwelijks meer in verhouding staat tot wat ze oorspronkelijk gekost 

hebben. Ook voor occasions is Wiegmans een vertrouwd adres, met een 
groot aanbod in alle prijsklassen. 

Alle technische kennis is aanwezig en elk advies is dus eerlijk en 
betrouwbaar. Ja, ook eventuele gebreken worden open en eerlijk vermeld. 

Groot voordeel van kopen bij Wiegmans is daarbij, dat mankementen in 

de eigen werkplaats snel kunnen worden verholpen. 
 

Garanties 
Wiegmans verkoopt alleen gebruikte sloepen waar wij voor 100% achter 

staan. Daarom worden alle schepen eerst technisch gekeurd. Ook beschikt 
elke boot over een logboek waarin al het gepleegde onderhoud is 

vastgelegd. Bovendien is Wiegmans aangesloten bij de HISWA, waardoor 
op voorhand duidelijk is wat te doen als onverhoopt iets mis mocht gaan. 

Dit biedt rechten, plichten en garanties voor alle betrokken partijen. 
Om het nuttige en het aangename te verenigen is het altijd mogelijk een 

proefvaart te maken met een nieuwe of gebruikte sloep, zeker als u op 
afspraak langskomt. 

 
 



Gebruikte consoleboten 
 

Wiegmans is dealer van het bekende merk Quicksilver en importeur voor 

Nederland van Eolo. Daardoor hebben wij een breed aanbod in zowel 
nieuwe als tweedehands consoleboten. De meeste daarvan zijn 

sportboten. Zij hebben een buitenboordmotor en zeer goede 
vaareigenschappen: een laag brandstofgebruik, eenvoudig in het 

onderhoud en erg sportief. Kortom: het zijn bij uitstek schepen voor 
mensen met een hang naar snelheid, maar geen patserboten. 

 
Tweedehands consoleboten 

Een tweedehands exemplaar biedt meer boot voor uw geld en heeft een 
korte levertijd. En omdat de eerste eigenaar de boot altijd gecustomized 

heeft, is elk schip uniek. Daardoor heeft u een grote keuze uit exclusieve 
boten. 

De vakmensen van Wiegmans hebben kijk op de constructie van de boot, 
het polyesterwerk en een van de belangrijkste onderdelen van het schip: 

de motor. Een consoleboot wordt immers gekocht om snel mee te varen. 

Door ons dealerschap van de toonaangevende buitenboordmotormerken 
Mercury en Yamaha (samen goed voor ruim 50% marktaandeel) hebben 

wij toegang tot alle beschikbare kennis van techniek en onderdelen. 
Daardoor kan Wiegmans direct of in een later stadium elk voorkomend 

probleem verhelpen. 
 

 

Gebruikte rubberboten 
 

Rubberboten zijn er in verschillende soorten, elk met hun eigen 
karakteristieken. De kleinere modellen zijn opvouwbaar en daardoor 

makkelijk in de bijgeleverde tas op te bergen. Ze zijn voorzien van een 
plankenvloer of een opblaasvloer. De grotere boten worden ook wel RIB’s 

genoemd, wat staat voor ridged inflatable rubberboat. Deze zijn het meest 

bekend in de vorm van professionele reddingsboten. Deze modellen 
hebben een polyestervloer en –romp. Dit maakt ze veilig en zeewaardig. 

Door hun lage gewicht zijn hoge snelheden mogelijk, wat RIB’s bij uitstek 
geschikt maakt voor reddingsoperaties. Dergelijke rubberboten (en hun 

opvarenden) zijn dus stoer, maar geen patsers. 
 

Rubberboot materialen 
De opblaasbare rand van een rubberboot kan van verschillende materialen 

gemaakt zijn. Het gros van de kleine boten is gemaakt van PVC. Dit is een 
betaalbaar product, maar blootstelling aan UV-straling kan de levensduur 

beperken. Hypalon daarentegen is enorm sterk, daardoor bestand tegen 
zonlicht en bijzonder weerbestendig. Dit materiaal wordt gebruikt voor 

kleinere rubberboten die veel aan UV-licht worden blootgesteld of lang 
moeten meegaan, of voor boten die voor zwaar gebruik – zoals 

reddingswerk - worden ingezet.  



 

Nieuw en jong gebruikt 
Wiegmans verkoopt met name kleinere rubberboten (tot 4 à 5 meter), 

met een motor van 4 pk. Deze worden vaak gebruikt als tender bij een 

groter schip. Zo’n bijboot wordt vaak ingezet om kleine stukjes mee te 
varen, of als speelbootje voor de kinderen. Wiegmans heeft een breed 

aanbod in deze kleinere rubberboten, zowel nieuw als tweedehands. 
Regelmatig worden jong gebruikte rubberboten te koop aangeboden, 

waarvan u nog vele jaren plezier kunt hebben. 
 

 

Antifouling en schilderwerk 
 

Er zijn diverse manieren om een sloep te behandelen, zodat die tegen 
schadelijke invloeden van buitenaf beschermd wordt. De ene manier is 

verven en een andere methode is lakken. Het houtwerk wordt dan netjes 
afgewerkt met een doorzichtige glanzende laag, waardoor de 

houtstructuur dus zichtbaar blijft. 

U kunt hier zelf uw ziel en zaligheid (en vrije tijd) in leggen, maar het ook 
overlaten aan een professional. Het uiterlijk van uw kostbare bezit is pure 

emotie. Wiegmans beseft dat en onderscheidt zich dan ook door liefdevol 
en vakkundig hout- en lakwerk. 

 
Antifouling aanbrengen 

Op elk schip dat gedurende langere tijd in het water ligt, moet een 
antifoulinglaag worden aangebracht. Antifouling is een specifieke verfsoort 

die aangroei van algen, schelpjes en andere organismen aan de onderkant 
van een boot tegengaat. Vaak is dit een tweejaarlijks terugkerende vorm 

van onderhoud, waarbij in het tussenliggende jaar plekken worden 
bijgewerkt. 

Wiegmans brengt altijd een afsluitende laag aan tussen de polyester romp 
en de antifouling, die als doel heeft de hechting te optimaliseren en het 

binnendringen van vocht te voorkomen. 

Het tegengaan van aangroei heeft niet alleen een beschermende werking, 
maar zorgt er ook voor dat een schip meer snelheid behoudt en minder 

brandstof verbruikt. 
 

 

Bootonderhoud en -reparatie 
 

Wiegmans heeft tientallen jaren ervaring met het ontwerpen en 
produceren van polyesterboten. Mede daardoor is ook het onzichtbaar 

repareren van schade aan polyester een specialiteit van het bedrijf. Maar 
voorkomen is uiteraard beter dan genezen… 

 
Onderhoud boten 



Door regelmatig de oude waslaag van uw schip te verwijderen en de boot 

in nieuwe was te zetten, sluit u de poreuze polyesterlaag af. Dit stoot het 
vuil af, zodat dit niet in de buitenste laag kan dringen. Ook het aantasten 

van kleurpigmenten kan door het bijhouden van de waslaag worden 

voorkomen. Zo kunt u uw boot zelf in optimale conditie houden. 
De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat deze behandeling even 

vermoeiend en eentonig als noodzakelijk is. Als u liever geniet van het 
gebruik van uw sloep dan van het onderhoud daarvan, neemt Wiegmans u 

dit belangrijke werk graag uit handen. 
Andere onderhoudswerkzaamheden die Wiegmans voor u kan uitvoeren 

zijn onder meer: houtwerk lakken en schilderen, polyesterwerk reinigen 
(vuil eruit halen) en poetsen (glad maken) en verweerde polyesterboten 

oppoetsen. Uw statussymbool moet uiteraard wel blinken! 
Uiteraard onderhoudt Wiegmans niet alleen sloepen, maar ook 

motorboten, zeilboten, consoleboten, speedboten, werkboten. 
 

Reparatiewerkzaamheden 
Uiteindelijk is uw statussymbool ook een gebruiksvoorwerp en kunnen dus 

onderdelen stuk gaan. Vooral het houtwerk is schadegevoelig. Sierlijsten 

kunnen kapot gestoten worden en dekken kunnen slijten doordat er 
overheen gelopen wordt. Bij opgelegde teakhouten dekken kan water 

tussen de lagen komen, waardoor de kitnaden opnieuw moeten worden 
aangebracht. En als het teakdek loskomt van de ondergrond of slecht 

wordt, rest niets anders dan vervanging. Dat kan Wiegmans als geen 
ander. Houtbewerking is een specialiteit, een ambacht dat Wiegmans met 

liefde beoefent. 
 

Schade voorkomen 
Een ongeluk zit in een klein hoekje en schade kan vele oorzaken hebben. 

Een aanvaring, een onhandige manoeuvre bij het afmeren, schepen die 
losslaan in een storm, gebruiksschade (die goede vriendin met haar 

naaldhakken…). Niet al die zaken (en dus de daaruit voortvloeiende 
reparaties) zijn te voorzien en voorkomen. 

De meeste schade wordt echter aan schepen berokkend door achterstallig 

onderhoud. Dat is onnodig en zonde. Laat elke kleine reparatie dan ook 
direct uitvoeren. Of het nu gaat om een losliggende naad van het teakdek 

of het verweren van het polyester, Wiegmans helpt ook bij hele kleine 
herstelwerkzaamheden. Juist om grotere schades en hogere kosten te 

voorkomen. 
 

Gelcoat reparatie 
De gladde en kleurgevende, afsluitende, keiharde beschermlaag aan de 

buitenkant van het schip (datgene wat je ziet dus) wordt de gelcoat 
genoemd. Die laag zorgt ervoor dat er niet zo snel krassen in een boot 

komen. Als er een kras komt, zit die meestal in de gelcoat. Die laag is vrij 
makkelijk te repareren door te polijsten of uit te slijpen en een nieuwe 

gelcoat aan te brengen. 



Door krachten die op de gelcoat staan (zoals de buitenboordmotor die aan 

de spiegel hangt), kunnen er ook ‘barsten’ in de laag ontstaan. Ook die 
zijn door Wiegmans goed te repareren. 

 

Omdat Wiegmans HISWA-lid is, kunt u ervan op aan dat onderhoud en 
reparaties aan uw kostbare bezit alleen door geschoolde vakmensen 

worden uitgevoerd. Alle bepalingen en garanties die met het HISWA-
lidmaatschap samenhangen worden door Wiegmans dan ook volledig 

onderschreven en nageleefd. 
 

 

Buitenboordmotor- en inboard-motorreparatie en 

-onderhoud 
 

De motor. Letterlijk de stuwende kracht van uw boot. Die kan het dus 
maar beter gewoon doen. Dat is echter niet vanzelfsprekend als hij niet 

goed wordt onderhouden. 

 
Onderhoud benzinemotoren 

Motoren hebben een aantal onderhoudsgevoelige componenten. Bij 
benzinesystemen zijn dat onder andere de motorolie (waarvan de kwaliteit 

na verloop van tijd minder wordt) en de staartstukolie. Als daar door 
lekkage water bij komt, ontstaat een witte emulsie. De lekkage dient dan 

verholpen te worden. Ook de distributieriem moet op een gegeven 
moment vervangen worden, om te voorkomen dat die knapt en de motor 

vernielt. 
Let op: benzine bestaat voor een groot deel uit bio-ethanol, wat water 

aantrekt. Dit gebeurt dus ook als de boot een paar maanden stilligt, zoals 
in de winter. De brandstofinjectiesystemen kunnen echter niet goed 

overweg met vocht en kunnen door oxidatie kapot gaan. Sluit het 
brandstofsysteem in het najaar dus goed af, laat waterafscheiders 

installeren en doe toevoegingen in de benzine om het aantrekken van 

water te voorkomen. 
 

Onderhoud dieselsystemen 
Dieselsystemen kunnen te maken krijgen met bacterievorming in de 

dieseltanks. Die klodders met bacteriën vormen een soort smurrie die de 
filters kan verstoppen. Oplossingen zijn: regelmatig diesel verbruiken 

(lekker varen dus), als u weinig diesel verbruikt kleine beetjes tegelijk 
tanken, reinigingsmiddel in de diesel doen, de tank leeg (laten) pompen 

en de filters schoon (laten) maken. 
 

Vakkennis vereist 
Veel van bovenstaande tips kunt u eenvoudig zelf uitvoeren en zo het 

leven van uw motor aanzienlijk verlengen. Voor sommige 
onderhoudswerkzaamheden is echter het inschakelen van een  



gespecialiseerd bedrijf aan te raden. Zoals water uit de brandstof halen, 

het verhelpen van de lekkage als er eenmaal water in de olie zit, 
schoonmaken en afstellen van carburateurs, vervangen van de 

distributieriem of de impeller (koelwaterpomp), groot onderhoud en alle 

reparaties. Dit soort ingrepen vergt diepgaande technische kennis en 
ervaring, gespecialiseerde, dure (computer)apparatuur en de juiste 

onderdelen. Wiegmans heeft dit alles in ruime mate tot zijn beschikking. 
Onze monteurs hebben hun technische scholingen gehad, zijn op de 

hoogte van de laatste stand van zaken en kunnen terugvallen op de 
specifieke kennis van de motormerken. Wij voeren periodiek of preventief 

onderhoud, reparaties aan inboard- en buitenboordmotoren (benzine en 
diesel) dan ook graag en snel voor u uit. Ons HISWA-lidmaatschap biedt u 

daarbij alle zekerheden en garanties. 
 

 

Bootkussens, bootkappen en biminitops 
 

Een tochtje maken met de boot heet niet voor niets ‘pleziervaren’. Op dat 

plezier moet het Nederlandse weer zo min mogelijk invloed uitoefenen. 
Daarom worden veel sloepen voorzien van een beschutting tegen de 

elementen. Die zijn er letterlijk in alle soorten en maten. Een dekzeil 
wordt in de haven over de boot getrokken om die te beschermen tegen 

weersinvloeden en te zorgen dat er geen water in kan lopen; een 
cabrioletkap is een wegklapbare afdekking die beschermt tegen wind, 

regen en zon; een campertent kan eveneens geheel of gedeeltelijk worden 
weggeklapt en maakt het mogelijk om door te varen bij slecht weer of op 

de boot te overnachten; en een biminitop is een afdakje om lekker uit de 
zon te zitten. 

 
Zeilen, kappen en kussens 

Wiegmans biedt alle service met betrekking tot vervaardiging, reparatie of 
vervanging van zeilen en kappen. Deze afdekkingen worden op maat 

gemaakt voor alle nieuwe en gebruikte sloepen die het bedrijf verkoopt. 

Ook kussensets worden geleverd, in stof, leer of kunstleer. Alle boten 
worden daartoe individueel ingemeten en de bestelling wordt op maat 

gemaakt naar de wensen van de klant. 
 

Reiniging en reparatie 
Behalve het leveren van nieuwe bootkappen, dekzeilen en bootkussens 

reinigt en repareert Wiegmans ook gebruikte exemplaren. Doordat de 
afdekkingen de elementen trotseren, kunnen na verloop van tijd 

bijvoorbeeld ruiten, ritsen, sluitingen en drukknopen vervangen moeten 
worden. Als kappen kapot gaan, gebeurt dat bijna altijd op de naden of bij 

de ritsen. In die gevallen kan onzichtbaar gerepareerd worden. Ook 
kunnen afdekkingen verweren, er kan alg of schimmel op komen of ze 

kunnen minder waterafstotend worden en daardoor gaan lekken. Kussens 
worden vuil of verslijten door het gebruik. Reiniging, reparatie of 



vervanging van deze onderdelen is vaak de eerste stap bij het opfrissen 

van het uiterlijk van een boot. 
 

 

Jachthaven 
 
Hoewel watersport steeds populairder wordt in Nederland, heeft niet 

iedere botenbezitter een huis aan het water. Een aanlegsteiger voor de 
deur is dus maar weinigen gegeven. Wiegmans heeft de oplossing! Bij 

onze werf in Breukelen hebben wij een ruime jachthaven. Die biedt in de 
zomer met 250 ligplaatsen plek aan evenzoveel sloepen. De jachthaven 

ligt direct aan de Loosdrechtse Plassen, op korte afstand van onder meer 
de Vecht; twee van de mooiste en populairste watersportgebieden van ons 

land! 
 

Veiligheid 
Op het eigen terrein is voldoende privéparkeergelegenheid voor onze 

klanten. Deze is beveiligd, dus u kunt met een gerust hart uw boottrailer 

voor een korte periode laten staan, terwijl u lekker aan het varen bent. 
Door permanente bewoning op het terrein is de jachthaven geen moment 

verlaten en is er - ook in de winter – continu toezicht op uw waardevolle 
bezit. 

 
Faciliteiten 

De jachthaven bij Loosdrecht is van alle gemakken voorzien. Er is een 
walstroomaansluiting voor elektriciteit, drinkwatervulpunt en voldoende 

sanitaire gelegenheid. Alle ligplaatsen zijn voorzien van aanlegsteigers om 
makkelijk en veilig in en uit uw sloep te stappen. Dankzij onze eigen 

bootkranen kunnen we schepen snel in en uit het water tillen als u een 
dagje wilt varen of ten behoeve van service. Zo is op de jachthaven een 

ruime spuitplaats aanwezig voor het schoonmaken van het 
onderwaterschip. Door de nabijheid van onze werf met geschoold 

personeel kunnen kleine en grotere ongemakken aan de boot zo nodig 

snel en vakkundig verholpen worden. 
 

Groene jachthaven 
Door zijn uitgekiende indeling is onze jachthaven geen standaard ligplaats 

voor uw sloep. Wiegmans heeft veel aandacht besteed aan rust, ruimte en 
natuur. Doordat maar één kant van de haven wordt benut om boten aan 

te meren, kijkt u dus niet bij uw overbuurman naar binnen, maar hebt u 
altijd uitzicht op het vele groen. 

 
Vrije ligplaatsen 

Onze jachthaven heeft ligplaatsen van verschillende formaten en biedt dus 
plaats aan elk type sloep met een lengte van maximaal 20m. De prijs per 

ligplaats hangt samen met de grootte van uw boot.  



Er is nog een beperkt aantal vrije ligplaatsen beschikbaar. Wilt u dit 

seizoen zeker zijn van een compleet uitgeruste uitvalsbasis op een unieke 
locatie, bel ons dan via 0346 26 15 74. 

 

 

Winterstalling Loosdrechtse Plas 
 

Wat is handiger en efficiënter dan uw sloep ’s winters op dezelfde plaats te 
stallen, als waar hij ’s zomers zijn ligplaats heeft? De jachthaven van 

Wiegmans in Breukelen biedt dat gemak. Daar kunnen in de winter 300 
boten worden ondergebracht, zowel in het water als op de kant. Met onze 

eigen bootkranen kunnen we sloepen snel in en uit het water tillen en 
naar de juiste plek brengen. 

Door permanente bewoning op het terrein is er - ook in de winter - 
continu toezicht op de aan ons toevertrouwde boten. 

 
Winterstalling boten 

De meeste moderne sloepen zijn erop gebouwd om het hele jaar door in 

het water te liggen. Pas echter op met polyester boten. Dit materiaal kan 
vocht opnemen. Door de sloep in de winter op de kant te leggen, dampt 

die uit en kan schade aan het polyester worden voorkomen. Veel 
polyesterschepen gaan dus in de winter het water uit. Ook als uw boot 

prachtig blank gelakt is of u super zuinig bent op uw pronkstuk, kunnen 
dat goede redenen zijn om de sloep na het vaarseizoen op de kant te 

halen. 
 

Onderhoud schepen 
Aan elk watersportseizoen komt onverbiddelijk een eind. In oktober, 

november - vóór de eerste echte vorst - gaan de meeste boten de stalling 
in om daar in april, mei weer uit te komen. Dat halfjaar leent zich bij 

uitstek om onderhoud aan de sloep te (laten) plegen of reparaties uit te 
laten voeren. Dankzij de naastgelegen jachtwerf, waar onze goed 

geschoolde medewerkers de beschikking hebben over alle benodigde 

gereedschap, apparatuur en actuele kennis, biedt Wiegmans een scala aan 
mogelijkheden op dit vlak.  

 
Sloep winterklaar maken 

Bij het uit het water halen, kan de boot bijvoorbeeld direct winterklaar 
gemaakt worden. Dit houdt in dat de motor tegen vorst beschermd wordt 

door het koelwater eruit te laten lopen of er antivries in te doen, en dat 
het drinkwatersysteem wordt afgetapt of daaraan drinkwaterantivries 

wordt toegevoegd. 
Let wel: verzekeringen worden, na de recente strenge winters, steeds 

kritischer bij het vergoeden van schade als gevolg van vorst. Vanuit 
verzekeringsoogpunt is het winterklaar maken van uw sloep een must. 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding bij schade, moet een 
nota kunnen worden overlegd van een gespecialiseerd bedrijf. 



 

Overig onderhoud 
Bootonderhoud in de zomer gaat ten koste van de effectieve vaartijd. 

Zonde! Maar in de winter merkt u daar niets van. Een mooie gelegenheid 

dus voor bijvoorbeeld schilder- en lakwerk, het aanbrengen van 
antifouling, poetsen en in de was zetten, het laten uitvoeren van 

polyesterreparaties, motoronderhoud of onze accuservice. Dit laatste 
houdt in dat wij de accu’s loskoppelen en zorgen dat die goed op peil 

gehouden worden. Daarmee wordt de levensduur van de accu’s verlengd. 
Wiegmans voert deze werkzaamheden graag gedurende de winterstalling 

voor u uit. 
 

Er is nog een beperkt aantal plaatsen in de winterstalling beschikbaar. 
Bekijk hier de prijslijst. Wilt u uw sloep onderdak bieden bij Wiegmans, 

vul dan het formulier winterstalling (pdf) in. Wenst u meer informatie, bel 
ons dan via 0346 26 15 74. 

http://www.wiegmans.nl/winterstalling-2013-2014.pdf

