
                       Prijslijst per 1 oktober 2020 Prijs incl. eenheid

21% btw

Reinigen / wassen (zonder coating) van zeilen

Zeilen tot 15 m2 101.25€   

Zeilen groter dan 15 m2 6.75€       per m2

Ankkuri Regeneratie proces

Voor geweven zeilen zoals Dacron, herprofilering d.m.v. ons 

unieke regeneratie coating (incl. wassen en 1 jaar garantie)

Zeilen tot 12 m2 180.00€   

Zeilen groter dan 12 m2 15.00€     per m2

Ankkuri – coating laminaat zeilen

(wassen inclusief bescherming tegen vuil water, schimmels e.d.)

Zeilen tot 12 m2 153.00€   

Zeilen groter dan 12 m2 12.75€     per m2

Ankkuri New Sails Protection

Preventieve behandeling voor nieuwe ongebruikte zeilen uit polyester 

of laminaat met een geweven tafetta.

Zeilen tot 10 m2 87.50€     

Zeilen tot 20 m2 122.50€   

Zeilen groter dan 20 m2 6.25€       per m2

Zeilen van Tall Ships reinigen (zeilen groter dan 150 m2)

Reinigen  12.00€     per m2

Coaten en reinigen 20.00€     per m2

Regeneratie proces 32.50€     per m2



                   Prijslijst per 1 oktober 2020 Prijs incl.

21% btw

Reinigen overige watersport

Vallen en schoten wassen 7.25€       per kilo

Spinnakers wassen 20.50€     per kilo

Spinnakers wassen met behandeling coating Ankkuri 33.25€     per kilo

Spinnakers wassen met behandeling coating Sail & Kite 33.25€     per kilo

Spinnakers behandeling coating Sail & Kite (zonder wassen) 15.50€     per kilo

Met deze Sail & Kite coating worden de Spinnakers extra glad

Prijzen bootkap / dekzeilen / huiken e.d.

Alle onderdelen van de kap / huik / dekzeil  worden bij elkaar gedaan en gewogen

van - tot

0-1 kilo 85.00€     

1-2 kilo 125.00€   

2-3 kilo 180.00€   

3-4 kilo 230.00€   

4-5 kilo 255.00€   

5-6 kilo 280.00€   

6-7 kilo 300.00€   

7-8 kilo 330.00€   

8-9 kilo 350.00€   

9-10 kilo 375.00€   

10-11 kilo 385.00€   

11-12 kilo 395.00€   

12-13 kilo 405.00€   

13-14 kilo 415.00€   

14-15 kilo 425.00€   

15-16 kilo 435.00€   

16-17 kilo 445.00€   

17-18 kilo 450.00€   

18-19- kilo 455.00€   

19-20 kilo 465.00€   

Groter dan 20 kilo € 465 + € 10 per extra kilo 10.00€     per kilo



               Prijslijst per 1 oktober 2020 Prijs incl.

21% btw

Voortenten en luifels

De prijs voor het wassen van voortenten wordt berekend per meter omloopmaat

(omloopmaat is 2 x hoogte + 1 x lengte van de caravan)

Stof van 100% katoen kunnen wij reinigen, maar daar geven wij geen garanties op,

deze stof kan mogelijk verpulveren en water doorlatend worden.

Omloopmaat per meter exclusief ramen 35.00€     per meter

Omloopmaat per meter inclusief ramen 40.00€     per meter

Voortent aanbouw of los zij deel 60.00€     per stuk

Zonwering

Markiezen wassen en impregneren 25.50€     per m2

Uitvalschermen / knikarmen / reclame luifels 20.50€     per m2

Parasol  kleiner dan 25 m2 (M) 95.00€     per stuk

Parasol tussen 25-35 m2 (L) 155.00€   per stuk

Parasol groter dan 35 m2 (XL) 250.00€   per stuk

Prijzen zonwering zijn inclusief vuil / water afstotende behandeling

Goot 12.75€     per stuk

Goot groot 19.50€     per stuk

Zijwanden 30.50€     per stuk

Hoes 30.50€     per stuk

Voilant 12.75€     per stuk

Prijzen zonwering zijn inclusief vuil / water afstotende behandeling

Zonnezeilen  (berekening prijs minimaal 10 m²)

Wassen 7.00€       per m²

Wassen en waterafstotende coating 10.00€     per m²

Wassen en brandwerende coating (dit is niet waterafstotend) 11.50€     per m²

Wassen en coaten met Biomix, op basis van enzymen 11.50€     per m²

Transportkosten binnen Nederland 

Vervoer per doos / pakket per rit 7.00€       excl. Btw

Vervoer per pallet per rit 40.00€     excl. Btw

Vervoer per rolcontainer per rit 40.00€     excl. Btw

Transportkosten buiten Nederland worden individueel bekeken en berekend.

Brandvertragende behandeling, met certificaat, prijs op aanvraag.


