Wintervoorbereiding bij Met Verve
Watersport
UW SCHIP DEZE WINTER GOED BESCHERMD
De winter staat voor de deur. Nu is het de tijd om uw schip voor te bereiden.
Met Verve Watersport heeft voor u de juiste producten in het assortiment tegen
scherpe prijzen.
Aan het einde van het vaarseizoen gaat u beslissen wat u doet: de boot in het water laten of hem op
de wal zetten. Het laatste heeft de voorkeur, omdat de kans op vorstschade dan minimaal is.
Een ander voordeel is, dat wanneer uw boot op de wal staat, het ook goed mogelijk is het
onderwaterschip te inspecteren en een onderhoudsbeurt te geven. Desgewenst kunnen wij deze
voor u uitvoeren, belt u gerust voor een vrijblijvende prijsopgave. Bij Snoek Jachtstalling bent u op
het juiste adres voor een vertrouwd en goed advies hoe uw schip winterklaar gemaakt moet worden
zodat u voorbereid bent op alle mogelijk weer en een strenge winter. Zo staat uw boot voor een
all‐in‐ tarief van slechts € 28,00 per m2 deze winter onbezorgd op onze buitenstalling.
Onze binnenstalling is inmiddels vol maar buiten hebben wij nog voldoende plaats. Indien u een
plaats wenst neemt u dan contact met ons op zodat wij direct een afspraak met u kunnen maken
wanneer u uw boot in de winterstalling wilt doen, uiteraard wanneer het u schikt.

Ververs altijd uw motorolie.

WINTER KLAAR MAKEN: DE MOTOR
Het winterklaar maken van uw boot is van belang voor het
behoud van uw boot. Er zijn heel wat zaken die in orde
moeten zijn voordat uw boot de winter in kan gaan. Deze
week geven wij u tips over hoe u uw motor vorstbestendig
de winter door kan laten komen. Al deze producten zijn
verkrijgbaar in onze winkel. Natuurlijk staan wij klaar voor al
uw vragen en geven deskundig advies.

Verouderde motorolie veroorzaakt tijdens
stilstand inwendige schade aan belangrijke
onderdelen. U voorkomt mogelijk dure
reparaties en met schone motorolie gaat uw
motor langer mee. Wij adviseren u Super
Premium Heavy Duty 4‐Takt Motorolie 15W40
verkrijgbaar in 3800 en 950 ML.

Voeg altijd Star Tron Diesel of Star Tron Benzine toe voordat u
gaat aftanken.
Zowel diesel als benzine zullen na ongeveer 90 dagen gaan oxideren,
waardoor de kwaliteit ervan afneemt. Star Tron stabiliseert de brandstof,
bestrijdt en voorkomt bacteriële groei, verlaagt aanzienlijk schadelijke
roetuitstoot, zorgt voor een betere verbranding en realiseert dus een lager
brandstofverbruik. Star Tron is een product op enzymenbasis en niet giftig.
Verkrijgbaar in een 237 ML verpakking.

