
 

 

 
De heer/Mevrouw….. 
 
 

 

 

Lemmer, …………… 2019 

 

 

 

Betreft : offerte osmosebehandeling  

 

 

Geachte heer/mevrouw ……………….., 

 

Naar aanleiding van uw e-mail doen wij u hierbij een offerte toekomen voor een osmosebehandeling aan het 

onderwaterschip van uw schip. 

 

De werkzaamheden hebben betrekking op : 

 

➢ Een osmosebehandeling van het onderwaterschip 

 

Het behandelen van het onderwaterschip ter bestrijding van osmose, dan wel een preventieve 

osmosebehandeling, kan door ons bedrijf worden uitgevoerd. Deze behandeling heeft alleen betrekking op de 

buitenkant van het onderwaterschip. Er wordt dus geen inspectie c.q. controle, dan wel een vochtmeting aan 

de binnenkant van de romp uitgevoerd. Sinds meerdere jaren hebben wij ervaring met het preventief 

behandelen en repareren van schepen die door osmose zijn aangetast. Daarnaast werken wij nauw samen 

met International Paint, en door deze samenwerking is Watersportcentrum de Brekken aangesteld als 

Gelshield Center. Op de volledige behandeling wordt 5 jaar garantie verstrekt. De voorwaarden die inherent 

zijn aan deze garantie, kunnen wij u doen toekomen. 

 

Was het in het verleden gebruikelijk om na het verwijderen van de gelcoatlaag het onderwaterschip op 

natuurlijke wijze in de buitenlucht te laten drogen, tegenwoordig is er een droogapparaat op de markt dat 

geforceerd kan drogen. Hierdoor zijn de droogtijden gereduceerd van twee jaar naar vier à vijf weken. Dit 

apparaat, HOT-VAC genaamd, droogt op een temperatuur van 93 graden Celsius waarbij een vacuümpomp 

zorgt voor een absoluut vacuüm en afvoer van vocht en styreenoplossingen. De in deze offerte genoemde 

prijs heeft betrekking op de behandeling met het HOT-VAC apparaat. 

 

De werkvolgorde : 

 

➢ schillen van het onderwaterschip, eventueel uitslijpen 

 osmoseplekken 

➢ afspoelen 

➢ drogen met HOT-VAC 

➢ daar waar nodig plamuren 

➢ aanbrengen van vier lagen Gelshield-plus  

➢ aanbrengen van een hechtlaag Gelshield 200 tot 300 Mu 

➢ afwerken met aangroeiwerende verf, kleur na keuze 

 

De duur van de osmosebehandeling is 8 à 9 weken. 

 

 

 



 

 

 

 
Mocht tijdens de osmosebehandeling blijken dat het polyester van het onderwaterschip in een dusdanige 

staat verkeert dat aanbrengen van epoxyhars met matten nodig is of een impregneerhars moet worden 

aangebracht, dan zijn dit extra handelingen met meerkosten. Uiteraard wordt u voor aanvang van deze 

werkzaamheden door ons geïnformeerd en ligt de beslissing om dit extra werk uit te voeren bij u. Na de 

afronding van de osmosebehandeling krijgt u 5 jaar garantie. De garantievoorwaarden zenden wij u als 

bijlage.  

 

 

De kosten : 

 

Osmosebehandeling 

 

➢ De kosten bedragen per m² €  347,50 (Prijs 2019) 

 

 

 

 

Genoemde bedragen zijn inclusief BTW en kranen van uw Boot. 

 

Bij aanvang van de werkzaamheden zal het juiste aantal te behandelen vierkante meters worden vastgesteld 

en wordt eventueel de offerte hierop aangepast. 

 

We moeten u erop wijzen dat door het schillen van het onderwaterschip er na de behandeling oneffenheden 

zichtbaar kunnen zijn.  

 

Op al onze leveringen en werkzaamheden is de laatste versie van de Hiswa algemene aannemings-, verkoop- 

en leveringsvoorwaarden van toepassing. Een exemplaar sturen wij mee. 

 

Betalingsvoorwaarden : 

 

Wij hanteren een aanbetaling van 25% bij het verstrekken van de opdracht. Het restbedrag dient na oplevering 

te worden betaald, binnen 30 dagen na factuurdatum. 

 

Deze offerte is geldig tot ………… 2019. 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. 

 

Indien u akkoord gaat met onze offerte, verzoeken wij u dit exemplaar ondertekend te retourneren. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Watersportcentrum "de Brekken" b.v. Akkoord :  

 

 

 

Afd. Technische Watersportservice ___________________________________________________ 

R. Niemarkt  datum, handtekening de heer/mevrouw………………… 


