
Zinschitz Yacht Service is de naam op het gebied van jacht service. 
Onderhoud aan uw schip is van essentieel belang voor het behoud van 
uw schip, uw veiligheid en probleemloos vaarplezier.
Wij helpen u daarbij.

• Hoge kwaliteit door vakmanschap
• Scherpe prijzen
• No-nonsens adviezen

Als jachtservicebedrijf willen wij u graag zo goed en volledig mogelijk van 
dienst zijn. Wij hebben hier voor een grote variatie van specialiteiten die 
interessant kunnen zijn voor u. Bekijk de lijst van onze specialiteiten
op onze website: www.zinschitzyachtservice.nl

Wij zijn ons als actieve watersporters zeer bewust van het belang van 
een schip waarop je kunt vertrouwen. Systemen als voortstuwing (motor 
en keerkoppeling), stroomvoorziening en tuigage zijn belangrijk voor een 
veilig verblijf aan boord. Wij begrijpen hoe het is als in een noodsituatie 
bijvoorbeeld de motor niet direct wil starten.

In het geval dat wij bij u aan boord komen om een storing te verhelpen 
of een onderhoudsbeurt aan uw motor te verzorgen bekijken wij altijd de 
staat van de installatie aan boord. Zo kunnen we u een gedegen, vrijblij-
vend advies geven over punten die aandacht verdienen om de veiligheid 
en de betrouwbaarheid van uw schip te verbeteren.

ONBEZORGD  B L IJ V EN VA REN. . .

Z IN S CH ITZ  M OTOR SERVICE

MET ZINSCHITZ MOTOR 
SERVICE BENT U KLAAR 
VOOR HET SEIZOEN EN 
KUNT U ONBEZORGD 
BLIJ VEN VAREN!
Ons 5 punten systeem: 
-  Duidelijkheid vooraf
-  Vaste, scherpe tarieven
-  Altijd originele onderdelen
-  Service als het u uitkomt, 
   ook op zaterdag
-  Professioneel in uitvoering, 
   kennis en advies

Buiten Yanmar en Volvo Penta verzorgen 
wij ook het onderhoud aan andere 
merken scheepsmotoren zoals o.a. Bukh, 
Nanni Diesel, Solé, Vetus, Ford, Caterpilar, 
Daf, Cummins, Deutz. De vaste prijs voor 
uw motortype kunt u bij ons opvragen.

Over de andere installaties in uw schip, 
bijvoorbeeld elektra, apparatuur, gas, 
water, verwarming, geven wij u graag 
een onderhoudsadvies.  

Bel ons voor nadere informatie of om 
een afspraak te maken of kijk op onze 
website.

Met vriendelijke goet,

Thomas Zinschitz
Zinschitz Yacht Service
Veerweg 17D
3224 AW Hellevoetsluis



BEL +31 (0)6 835 51 807
MAIL NAAR INFO@ZINSCHITZYACHTSERVICE.NL
OF KIJ K OP WWW.ZINSCHITZYACHTSERVICE.NL

YANMAR DIESEL MOTOREN
MOTOR TYPE PRIJS INCL. BTW. 
1GM10 € 350,00        
2GM* € 375,00       
3GM* € 395,00       
2YM15 € 292,00       
3YM* € 299.00       
3JH* € 480,00       
4JH3/4JH4 € 505,00        
4LH € 425,00        
4LHA € 555,00        
4BY € 570,00        
6BY € 640,00        
6LP* € 710,00        
8LV € 815,00 

VOLVO PENTA DIESEL MOTOREN
MOTOR TYPE PRIJS INCL. BTW. 
2001 € 355,00       
2002 € 370,00       
2003 € 425,00       
2003T € 480,00       
MD2010 € 385,00       
MD2020 € 405,00       
MD2030 € 445,00       
MD2040 € 470,00       
MD22A/B € 495,00       
D1-13 € 399,00       
D1-20 € 410,00       
D1-30 € 415,00       
D2-40 € 450,00       
D2-55 € 550,00       
D2-75 € 550,00       
D3 € 655,00       
D4 € 680,00       
D6 € 865,00 

MOTOR TYPE PRIJS INCL. BTW. 
2001 € 355,00       
2002 € 370,00       
2003 € 425,00       
2003T € 480,00       
MD2010 € 385,00       
MD2020 € 405,00       
MD2030 € 445,00       
MD2040 € 470,00       
MD22A/B € 495,00       
D1-13 € 399,00       
D1-20 € 410,00       
D1-30 € 415,00       
D2-40 € 450,00       
D2-55 € 550,00       
D2-75 € 550,00       
D3 € 655,00       
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Z IN S CH ITZ  M OTOR SERVICE

VOORWAARDEN 
VASTE TARIEVEN 
MOTOR SERVICE
Bij een motorservice worden de 
volgende delen vervangen:

- Filters (brandstof en smeerolie)

- Impeller koelwaterpomp

- Smeerolie

- Zinkanoden motor indien aanwezig 

- Luchtfi lter (aan de hand van de 
uitvoering word het fi lter gereinigd)

V-snaren zijn niet in de prijs inbegrepen. 
Deze worden op technische staat 
beoordeeld en in overleg met de klant 
vervangen.

Het afstellen van de kleppen is niet in de 
prijs inbegrepen en wordt uitgevoerd aan 
de hand van het aantal draaiuren of de 
technische staat van de motor. 

Voor schepen die buiten een straal van 
40 km van Hellevoetsluis liggen wordt 
€ 0,80 incl. BTW per extra km kosten 
berekend. 

Op alle geleverde onderdelen zijn de 
garantiebepalingen van de producent van 
toepassing. 
Voor alle uitgevoerde werkzaamheden 
geldt een garantie termijnvan 3 maanden.
Werkzaamheden worden uitsluitend op 
basis van afspraak uitgevoerd. 
Al onze leveringen geschieden volgens de algemene 
voorwaarden van de metaalunie. 
Deze kunt u vinden op onze website.




