Brejeland 18
1602 KZ Enkhuizen
(t) 0228 322792 / 06 18191994
(i) www.scheepsexperts.nl
(e) info@scheepsexperts.nl

Bestellijst CE labels

IBAN NL94INGB0009678055
BTW NL.1929.11.193.B01

omschrijving

Nederlands (NL) of
Engels (EN)

arikel nr.

Gewenst aantal

prijs per stuk

KvK Hoorn 37108894

NL EN
LA001
LA002
LA003
LA004
LA005
LA006
LA007
LA008
LA009
LA010
LA011
LA012
LA013

LA014

LA015
LA016
LA017
LA018
LA019

Label AC
€ 1,50
Label noodafsluiter brandstof
€ 1,00
Label afsluiter gastoestel
€ 1,00
Tank label
€ 4,00
Label beperkt zicht
€ 1,00
Label verikkingsgevaar gas
€ 1,00
Label brandblusser
€ 1,00
Label vuilwater
€ 0,75
Label vluchtweg
€ 0,75
Label blusopening
€ 1,00
Label vast brandblus systeem
€ 3,00
Label voor blussen motor uit
€ 1,50
Bouwersplaatje BB motor
€ 10,00
Extra aan te leveren informatie bouwersplaatje:
Gewenste ontwerp categorie (A, B, C of
D)
Maximum personen:
Maximum gewicht op bouwersplaatje:
Maximale motorvermogen (BB motor):
Bouwersplaatje inboord motor € 10,00
Extra aan te leveren informatie bouwersplaatje:
Gewenste ontwerp categorie (A, B, C of
D):
Maximum personen:
Maximum gewicht op bouwersplaatje:
Risk of capzise
€ 1,50
Waterticht closure
€ 1,50
DC 12V
€ 1,50
DC 24V
€ 1,50
Verstikkingsgevaar
€ 1,50

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden bij eerste correspondentie meegezonden; niet ontvangen: reageert u dan
direct! In digitale correspondentie, bij eerste antwoord, verklaart de zender kennis genomen te hebben van de voorwaarden en met deze in te stemmen.

Prijzen zijn exclusief € 10,= administratie kosten, exclusief BTW en exclusief verzendkosten (volgens
het standaard PostNL tarief.)
naam:
e-mail adres:
event. bedrijfsnaam:
indien bedrijf, BTW nr.:
straat:
postcode:
plaats:
telefoon nummer:
U kunt ons deze bestellijst per e-mail toesturen.
Met vriendelijke groeten,
Renze Dijkstra
Radar scheepsexperts
Brejeland 18
1602 KZ Enkhuizen
E-mail: info@scheepsexperts.nl
T: 0228-322792
M: 06-18191994
KvK nr.: Hoorn 37108894
BTW nr.: NL.1929.11.193.B01

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden bij eerste correspondentie meegezonden; niet ontvangen: reageert u dan
direct! In digitale correspondentie, bij eerste antwoord, verklaart de zender kennis genomen te hebben van de voorwaarden en met deze in te stemmen.

