Laat de herfst maar komen bij Met
Verve Watersport
Sinds een paar dagen is het herfst!
Wilt u dit seizoen zorgeloos doorkomen, dan helpen wij u graag met tips voor de
onderhoudklussen. Of uw schip nu op de kant staat of in het water blijft, het juiste
onderhoud voorkomt risico's die een hoop geld kunnen gaan kosten.
Nu de herfst is gekomen begint voor veel booteigenaren een periode van intensief onderhoud.
Bij Watersportshop Met Verve en Snoek jachtstalling bent u op het juiste adres voor een vertrouwd
en goed advies hoe uw schip klaar gemaakt moet worden zodat u voorbereid bent op alle mogelijk
weer. Om het u makkelijker te maken hebben wij voor u enkele tips voor u:
1. Ververs altijd uw motorolie
2. Ontkalk minstens om de twee jaar uw direct gekoelde inboard motor
3. Voeg altijd Grotamar 71, Startron diesel of Star Tron Benzine toe voordat u gaat aftanken
4. Gebruik altijd (Niet‐giftige) Drinkwater Antivries, óók tijdens zachtere winters
5. Gebruik Romp‐ en Bodemreiniger of Super Romp‐ en Bodemreiniger voor het verwijderen van
gele vaaraanslag of overige vervuiling
6. Gebruik Cleaner & Wax met PTEF om grauwe vuilsluiers op de romp te verwijderen en een
beschermende laag aan te brengen
7. Zet kussens overeind en voorkom muffe luchtjes met vochtvreters aan boord
Al deze producten zijn verkrijgbaar in onze winkel.
Natuurlijk staan wij klaar voor al uw vragen en geven
deskundig advies.

Adviesprijs € 29,95
Actieprijs* € 19,95 (5 liter)

ANTIVRIES VOOR UW MOTOR EN DRINKWATERSYSTEEM
Gebruik altijd (Niet‐giftige) Drinkwater Antivries, óók
tijdens zachte winters. Hiermee voorkomt u vervuilen en
kapotvriezen van uw drinkwatersysteem, waterpomp,
boiler en toilet en houdt u uw leidingen schoon zodat
vuil en groene aanslag niet gaan intrekken. Ook geschikt
voor de motor. (Niet‐giftige) Drinkwater Antivries is
onschadelijk voor het milieu. Werkt goed tot –46 graden
Celsius.

*geldig tot en met 31 oktober

Goede watersport kleding is onmisbaar voor de watersporter
Er is een grote keuze aan watersportkleding en u weet wellicht niet welke
watersport kleding het meest geschikt is voor u. Wij kunnen u prima
adviseren en samen met u zorgen dat u watersportkleding aanschaft die
het beste past bij uw wensen. Zo vindt u bij ons heerlijke fleece truien,
broeken en winterhandschoenen!
Graag tot ziens!

