
Delta Yacht bestaat 35 jaar 
En dat vieren wij met mooie acties!

Staat u bij ons aan wal, dan is de lengte van uw jacht de korting 
in % op onze antifouling en poetsmaterialen.
Bijvoorbeeld: Is de lengte van uw jacht 10.4 meter? 
Dan krijgt u 11% korting.

Bij iedere hijs krijgt u een lot. Hiermee kunt u mooie prijzen 
winnen. De trekking is op 15 december 2016.
1e prijs:  Gratis hijsen, poetsen van de romp 
 en aanbrengen van een laag antifouling.
2e prijs: Gratis hijsen en aanbrengen van een laag   
 antifouling.
3e prijs:  Gratis hijs.
4e/5e prijs: Dinerbon van e 100,- te besteden bij een door u  
 aan te geven restaurant in Colijnsplaat.

Bij een halve hijs 50% korting op het afspuittarief.

Heeft u voor oktober een uitgebreide winterklus gereserveerd, 
dan krijgt u 5% korting op de arbeid 
en de materialen.

In de maanden augustus en september geven wij bij 
het inbouwen van een boegschroef, ankerlier 
en/of  elektrische lier 10% korting op
de arbeid en de materialen.

Voor een winterberging buiten heeft u 
dit jaar de keuze uit 5, 6 of 7 maanden stalling. 
7 maanden: e 26,50 per m2 
6 maanden: e 23,50 per m2

5 maanden: e 21,50 per m2

Tijdens uw verblijf op onze werf kunt u 
binnen aan de balie een bon halen voor 
een gratis kopje koffie/thee 
bij de Yachtclub.

35
jaar



Wist u dat….
U ons bij schade aan uw jacht altijd kunt bellen waarna wij 
direct in actie komen om u geheel te ontzorgen?  
0113-695776 / 0610223679

Wij een vernieuwde website hebben? 
www.deltayacht.com

Wanneer u alleen een inspectie, vervanging van anode of 
oliewissel staartstuk wilt uitvoeren, u maar een half hijstarief 
betaalt? (max. 2 uur in hijsbanden, evt. afspuiten is extra)

U bij een 2e complete hijs in hetzelfde jaar 30% korting 
krijgt?

U voor e 12,50 per dagdeel (4 uur) een stofzuiger met 
schuurmachine of poetsmachine kunt huren?

Het gebruik van ladders, steigers, grondzeilen, water en 
elektriciteit gratis is tijdens uw jaarlijkse onderhoud?

U dit jaar voor een winterberging buiten kunt kiezen 
voor 5, 6 of 7 maanden stalling? 

Wij voor u nog een laatste partij oude formule 
micron antifouling hebben ingekocht? 
Op=op!

Wij een mooie facebookpagina hebben? 
www.facebook.com/DeltaYacht 35

jaar


