De standhouders van Boot Holland

Datum:
Betreft:

januari 2019
Boot Holland 2019

Hoofdkantoor
Oostelijke Industrieweg 8
8801 JW Franeker
Fax 088 - 253 0 200
Email: info@bkf.nl
web: www.bkf.nl
Centraal telefoonnummer
088 - 253 0 253
Vestigingen in:
 Drachten
 Groningen
 Kampen

Geachte standhouder,
Tijdens de opbouw van Boot Holland 2019 in het WTC EXPO te Leeuwarden zijn wij standby om uw boot/boten te hijsen. Ook tijdens de afbouw van de beurs zijn wij stand-by.
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Kosten per keer voor boten/sloepen tot 750 kg en max. 2 m. breed:
 Heftruck incl. bediening en hijsmateriaal € 120,-- per boot of per ½ uur.
 Bij meer werkuren dan een ½ uur per extra ¼ uur € 25,--.
 Minimum factuurbedrag € 120,--/ voor het 1e ½ uur.
Gebruik van een eigen heftruck is niet toegestaan. Zie hiervoor het deelnemershandboek
pagina 8, paragraaf 16. Gebruik van een heftruck zonder bediening is mogelijk, tarieven op
aanvraag. Heftruck dient minimaal 5 werkdagen van te voren bij BKF gereserveerd te
worden.
Kosten per keer voor boten tot 10 ton:
 Telescoopkraan, incl. hijsuitvoerder en hijsmateriaal € 260,-- per uur.
 Minimum factuurbedrag € 190,--/ voor het 1e ½ uur.
Boten > 10 ton en boten uithijsen op kade Harlingertrekweg + transport naar / in WTC
EXPO hallen op aanvraag.

Attentie: voor uw transport beschikt BKF over een BAKWAGEN met een
80 t/m kraan, laadbak van 6m en aanhanger van 6m. Tarieven op aanvraag.
Alle met de telescoopkraan te hijsen boten dienen vooraf telefonisch bij ons
gemeld worden, u kunt hiervoor contact op nemen met planning Friesland
(088 -253 0 253).
I.v.m. spreiding van de aanvoer/drukte moet u uw boot/boten aanleveren
volgens het door het WTC EXPO opgestelde opbouwschema/opbouwtekening
welke bij het deelnemers handboek is bijgevoegd.
Voorwaarden/condities
 Hijslast is allrisk verzekerd tot een waarde van € 250.000,-- eigen risico
opdrachtgever € 1.000,--. Op aanvraag is een hogere dekking mogelijk, anders eigen
risico opdrachtgever.
 Op al onze werken zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering
van opdrachten door B.V. Kraanbedrijf BKF (zie www.bkf.nl).
 BV Kraanbedrijf BKF verricht de werkzaamheden onder regie van de opdrachtgever.
 De kranen en transportmiddelen worden altijd verhuurd in regie met bedienend
personeel.
 Extra kosten voor hijsen buitengenoemde dagen/uren / en op afroep dagen op
aanvraag.
 Alleen door BKF afgegeven tarieven zijn geldig voor onze werkzaamheden.
 Tarieven zijn incl. bediening en brandstof, excl. BTW. Betalingstermijn 21 dagen na
factuurdatum.
 Indien u wilt hijsen buiten genoemde uren dient u vooraf tijdig contact met ons op te
nemen.
U alvast een succesvolle beurs toewensend, verblijven wij in afwachting van uw
eventuele opdracht,
met vriendelijke groeten,
B.V. Kraanbedrijf BKF - FRANEKER
Vestiging Friesland

H.M. Plat, bedrijfsleider.

