DE ECO BOAT WASH
Baudoin Ocean Wash Systems b.v. presenteert een NIEUW ingenieus
reinigingssysteem voor jachthavens.
De Eco Boat Wash is een must voor iedere jachthaveneigenaar die
service wil bieden en daarbij rekening houdt met milieuvriendelijke en
ecologische oplossingen!
U bent als eigenaar van een jachthaven altijd op zoek naar de beste
service voor uw ligplaatshouders of gasten. Terecht, want we zijn in
Nederland opgegroeid met water en we voelen ons daar, als tweede
natuur, zeer plezierig en comfortabel. Geheel in die geest past de Eco
Boat Wash, hét reinigingssysteem voor de boten in uw jachthaven.
Met dit systeem kan er gewassen worden zonder gebruik te maken van
schadelijke reinigingsmiddelen en kan er gekozen worden voor gebruik
van leidingwater of rivierwater (geen brak of zout water). Een perfecte
aanvulling voor de blauwe vlag en groene wimpel van uw jachthaven.

HIER KAN OOK
UW LOGO STAAN

Hoe dat kan en hoe het systeem werkt, leest u ter kennismaking op
deze flyer.
Streeploos en uiterst eenvoudig een vaartuig weer schoon maken, wie wil
dat nu niet? U als jachthaveneigenaar kan op het gebied van gemak en
service nu het verschil maken! De Eco Boat Wash maakt, van wat eerst
ploeteren en moeilijk was, nu de eenvoudigste klus. Het ingenieuze
reinigingssysteem haalt namelijk alle mineralen en kalk uit het (leiding)water, zodat de boot na het wassen vlekkeloos opdroogt door het zuivere
water. Dit reinigingssysteem wordt al ruim 10 jaar succesvol toegepast in
de Superyacht industrie en is nu ook voor jachthavens verkrijgbaar.
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De Eco Boat Wash wordt op een steiger geplaatst, waar de booteigenaren
makkelijk kunnen aanleggen om hun boot te wassen. De Eco Boat Wash
is voorzien van een uitschuifbare wassteel met spons en beschikt over
een contactloze betaalautomaat, waarmee met pinpas, credit card of het
eigen prepaid EcoWash-key eenvoudig betaald kan worden.
Vanaf slechts 10,00 euro per wasbeurt is het vaartuig weer glanzend
schoon
Het wassen van de boten in uw jachthaven door de booteigenaren en
passanten kost u dus niet langer geld, maar gaat geld voor u opleveren!
Wilt u alles te weten komen over dit NIEUWE reinigingssysteem, kijk dan
snel op de achterkant van deze flyer. Voor meer informatie over aanschaf,
leasekosten en opbrengsten neem dan contact met ons op.

WWW.ECOBOATWASH.EU

+31 (0)416 - 695 095

INFO@BAUDOIN.NL
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Intern Eco Boat Wash:
- Aluminium poedercoat kast LxBxH 70x50x145cm (hoogte excl. GSM antenne)
- Zelf oprollende RVS slanghaspel met 28 meter flexibele 8x13 mm slang
- Geïntegreerd membraan en voorfilter
- Hoofdpomp waterunit en extra voordrukpomp voor constante druk
- Volautomatisch computer gestuurd
- Verwarmingselement voor verwarming kast onder 7° Celsius buitentemperatuur
- Leidingwater aansluiting ½” met Gardena nippel
- 230V met 16Ah zekeringsautomaat, aansluiting middels blauwe Eurostekker
- Stroomverbruik unit 1450 Watt, 230 Volt, 50 Hz.

Extern Eco Boat Wash:
- Lichtgewicht carbon telescopische wassteel van 3x 116 cm
in houder gemonteerd
- Sponsborstelkop met 2 water nozzles met verwisselbare spons
d.m.v. klittenband
- Slangstopper aan de slang
- Contactloze Payter betaalautomaat
- Timer countdown LCD display
- 3G modem met speciale GSM antenne

PLAATSING EN ONDERHOUD

AANBEVOLEN LOCATIES AAN DE HAVEN

Eénmalig:
Installatie door Baudoin service team (prijs zit in aankoopbedrag)
Jaarlijks:
De Eco Boat Wash unit wordt vóór 1 april geplaatst en eind oktober weer
opgehaald. Het jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd in de wintermaanden in
de werkplaats als de unit bij Baudoin in opslag staat (kosteloos vanaf 750
afgenomen wasbeurten).

- Meld-steiger
- Servicesteiger
- Op een steiger nabij een tankstation

WATER VERBRUIK
Verbruik leiding water per uur: 550 liter / 110 liter per wasbeurt
Opbrengst zuiver water per uur: 350 - 400 liter / 70 - 80 liter per wasbeurt

- Leidingwater aanvoer ½” met Gardena snelkoppeling (minimaal 2-4 bar)
- Stroomvoorziening 230V, 16Ah (contra Eurostekker)
- Voldoende en stevig vloeroppervlak (minimaal 60x40 cm) voor plaatsing
van de Eco Boat Wash unit. Bij voorkeur kort langs de steigerrand, waar
de boten probleemloos aan kunnen leggen om de boot te wassen.

KOSTEN

OPBRENGSTEN

- Eénmalige aanschafkosten Eco Boat Wash middels koop of lease
- Simkaart abonnement voor betaalautomaat € 5,00/mnd (gehele jaar door)
- Betaalterminalkosten € 5,00/mnd (gehele jaar door)
- Licentie fee € 40,00/mnd (alleen over de maanden dat de unit
op de steiger staat; april t/m oktober)
- Transactiekosten bank/creditcard per wasbeurt (op aanvraag)
- Water en stroomverbruik per wasbeurt ca € 0,20 (variabel per aanbieder)

€ 10,00 per tankbeurt incl. BTW voor 12 minuten zuiver water.
Dit is € 8,26 ex. BTW.
60% per tankbeurt wordt uitbetaald aan de jachthaven = € 4,96 ex. BTW
40% per tankbeurt wordt uitbetaald aan Baudoin.
Extra opbrengst voor de jachthaven door verkoop van teak reinigingspads, teak reiniger en sponzen

VEREISTE VOORZIENINGEN

