
Odsherred Marineservice 
Tinghulevej 8B 

4573 Højby 
Tlf: 8862 6232 
www.odms.dk 

BESTILLINGSFORMULAR 2022/2023

 
Bådnavn:________________________  
Bådfabrikat:______________________  
Bådmodel:_______________________  
Motor/drev:______________________  
Årgang:__________________________  
Båden skal stå på egen trailer?  Ja Nej 

  

 Nej 

  
Navn:____________________________  
Adresse:__________________________ 
Postnr./By:_______________________  
Telefon:__________________________  
E-mail:
Har båden GPS-tyveriovervågning?   Ja   
Alle priser er inklusive moms.

OPBEVARING OG TRANSPORT
Indendørs vinteropbevaring i hal ………………………………………………………….……… Pris: 
Pris = (Bådlængde + ½ m) x (Bådbredde + ½ m) x 240 kroner. 

Jeg ønsker min båd indleveret/aBentet i uge: 
Jeg ønsker min båd udleveret/leveret i uge: 
Hvis ikke udleveringsdatoen er a1alt, skal du give besked 14 dage før, du vil have båden udleveret. 

Håndteringsgebyr (betales, hvis ikke båd kommer på egen trailer)……………… Pris: 
Inkl. evt. leje af staHv/vogne for både, der ikke henstår på egen trailer kr. 1.500 kroner. 

Udendørs vinteropbevaring ………………………………………………………………………….. Pris: 
Pris = (Antal måneder) x 220 kroner. 

Pris: Udendørs vinteropbevaring under halvtag 
………………………………………………………….. Pris = (Antal måneder) x 260 kroner. 

Aaentning & levering …………………………………………………………………………………… Pris: 
For transportpriser til indendørs opbevaring, se vores website, eller klik her.
ABentning/levering Hl udendørs opbevaring 800 kroner pr. Hme + 11,25 kroner pr. km 

Jeg ønsker min båd aBentet og leveret i følgende havn: 

SERVICE & KONSERVERING
Vinterkonservering ………………………………………………………………………………………. Pris: 
Indhent særskilt Hlbud på deQe på tlf.: 8862 6232 for priser på motor- + bådkonservering. 

Motorservice…………………………………………………………………………………………………… Pris: 
Indhent særskilt Hlbud på deQe på tlf.: 8862 6232 

Min båds længde + 0,5 meter er: Min båds bredde + 0,5 meter er:

https://www.odms.dk/transport-af-baad.html
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TRAILERSERVICE 
Service af trailer, fx lys, bremser, lejer ……………………………………………………………. Pris: 
Ring for Hlbud. 
Hvis ikke trailerservice er valgt, garanterer vi ikke for dens funk<onalitet. 

AFRENSNING 
Højtryksspuling af bund og drev ……………………………………………………………………. Pris: 
Pris = (Bådlængde x Bådbredde) x 90 kroner (ved normal begroning). 

 

 
 

RENGØRING

Rengøring af båden …….………………………………………………………………………………. Pris: 
Prisen aVales individuelt. 

Kaleche rens ……………………………………………………………………………………………….. Pris: 
Pris aVales individuelt 

Teak rens …………………………………………………………………………………………………….. Pris: 
Pris aVales individuelt 

 
Tømning af tanke 

Tømning af holding/waste tank ………………………………………………………………………………… Pris: 
Pris aVales individuelt 

Tømning af vand tank ………………………………………………………………………………….. Pris: 
Pris aVales individuelt 

Tømning af brændstohank …………………………………………………………………………… Pris: 
Pris aVales individuelt 
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BUND- & DREVBEHANDLING 
Overstrygning med 1 lag bundmaling ………………………………………………………… Pris: 
Pris = (Bådlængde x Bådbredde) x 195 kroner. 
NB: Bund skal være afrenset. 

Komplet bundbehandling ……………………………………………………………………………. Pris: 
Pris = (Bådlængde x Bådbredde) x 890 kroner
NB: Bund skal være ny eller afrenset. 

1-lags drevbehandling …………………………………………………………………………….. Pris: 
Pris = (Antal drev) x 1.249 kroner 
NB: Drev skal være nyt eller afrenset. 

Komplet drevbehandling …………………………………………………………………………….. Pris: 
Pris = (Antal drev) x 2.875 kroner 
NB: Drev skal være nyt eller afrenset. 

POLERING 
Polering af fribord ……………………………………………………………………………………….. Pris: 
Pris = (Bådlængde x Bådbredde) x 150 kroner 
NB: Fribord er fra vandlinje op Hl fenderliste. 

Polering af dæk ……………………………………………………………………………………………. Pris: 
Pris = (Bådlængde x Bådbredde) x 150 kroner 
NB: Dækket er fra fenderlisten og op med undtagelse af skridsikre områder. 

Jeg bekræVer med min underskriV, at jeg besHller ovennævnte ydelser samt, at jeg vedkender mig, at de indleverede 
effekter, herunder båd, motor, trailer og udstyr Hl alle Hder står for min egen regning og risiko i alle henseender. 

Jeg accepterer også at, Odsherred Marineservice har Hlladelse Hl at køre min båd ud eVer 1. April. Også selvom jeg 
ikke har bedt om at få min båd leveret indenfor 14.dage. 

Jeg accepterer ligeledes, at hvis jeg ønsker min båd udleveret inden det aValte Hdspunkt, faktureres jeg den eventuelle
ekstraHd, det måQe tage.

______________________________ ______________________________ 
Dato/sted UnderskriV

Båden skal ved aflevering være tømt for alle former for fødevarer.

Eventuelle holding / waste-tanke skal være tømte inden opbevaring. Ellers forbeholder vi os retten til at
bestille slamsuger på ejers regning.
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