
 

Søholm Yacht Service A/S  / Søholm Marine ApS. 
Nybølnorvej 16  -  DK 6310 Broager 
+45  29 45 06 73  -  E-mail: kontakt@soeholm-yacht.dk 
CVR nr.:  26 44 51 32 

        Kontrakt på vinteropbevaring          Bådnavn: ____________________________________________ 
Ejer: Tlf.:                                                                Sæson: 

Adresse: 

 E-mail: 
 

O B S. Det er kun de opgaver, der er afkrydsede på kontrakten, der vil blive udført! 

 

Sejlbåd: _____Motorbåd: _____Type: _____________________________________________________Med stabilisatorer: _____ 
 

Længde: ________  Bredde: ___________ Tons: ___________  Søsætning FØR påske: _____  Søsætning EFTER påske: _____ 
 

Frostfri hal: __ Kold hal: __ Udendørs: __ Mastlængde: _________  Indendørs mastelager: ___ Radar: ___ Fuld rig under loft: ___ 
 

Frostsikring af motor – Efterår                                  
 

Mast og sejl                                                                   
Frostsikring af motor – Efterår:   Af- og påmontering af sejl:  
Skift af olie / filter ved motor:   Af- og tilslutning af strøm:  
Frostsikring af bad / toilet / varmvandsbeholder:   Af- og påmontering af mast:  
Andre ønsker:   Trimning af mast:  

   Rig gennemgang:  

   Andre ønsker:  

     

     

     
 

Opstart af motor – Forår                                             
 

Bådpleje. (Bund vaskes/højtrykrenses altid ved optagning.)  
Opstart og check af motor:   Komplet vask:  
Skift af zink:   

 

Komplet polering: ___          eller kun fribord: ___  
Kontrol af propel:   

 

Bundmaling: Farve: __________ Type: _______________  
Andre ønsker:   Afdækning med folie:    

   Tankning (off road diesel) dagspris + tidsforbrug:  

   Kontrol af gas:    

   Kontrol af redningsflåde:    

   Ladning af batterier efter nærmere aftale:  

   Andre ønsker:  

     

     
 

Ovennævnte personoplysninger opbevares kun så længe båden står hos os/en kontrakt. Ved ophør slettes oplysningerne 

med undtagelse af de oplysninger, der skal opbevares i 5 år i overensstemmelse med bogføringsloven. 

   Det gælder almindelige forretningsbetingelser, som jeg har  
læst og accepteret. 

Dato:   ____________________________ 

 

 
 

   Søholm Yacht Service A/S / Søholm Marine ApS.  Kundeunderskrift 
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