
De voordelige inspectie van 
uw bedieningssysteem



ADS van STIGT introduceert CHECK YOUR CONTROLS: een 
compleet inspectiepakket met een volledige systeemcontrole, 
inclusief een functionele test en een rapportage. Met deze check 
heb je de conditie van je bedieningssysteem volledig inzichtelijk 
en zorg je ervoor dat dit cruciale onderdeel van je schip optimaal 
blijft functioneren.

Aanbieding 
dubbelschroefsinstallatie €270,-

Wat zit er bij de check?

Inzicht in de conditie van het bedieningssysteem

Voorkom onverwachtse problemen

Optimale opbouw van onderhoudshistorie

Eén van onze service engineers komt het bedieningssysteem 
uitgebreid testen en doet een volledige systeemcontrole. Na 
afloop ontvang je een rapportage waarin de staat van het 
bedieningssysteem staat omschreven en 
eventueel een onderhoudsadvies wordt 
uitgebracht. Gebreken die noodzakelijk 
verholpen moeten worden, meldt 
onze inspecteur direct bij de 
bemanning. €170



Waarom je dit écht moet doen!
Je waarborgt op deze manier de zorg voor je besturingssysteem. Het zijn vaak de machines 
waaraan we denken bij onderhoud, maar de bediening van motor en keerkoppeling is een 
cruciaal onderdeel van je voortstuwingsinstallatie. Zonder dit systeem is manoeuvreren 
simpelweg niet mogelijk. Het onderhoud aan deze installatie is daarom van essentieel 
belang voor je bedrijf. Voorkom stilliggen en zorg voor een optimale bedrijfszekerheid door 
deze systemen jaarlijks te laten nakijken en waar nodig te onderhouden.

Bijkomend voordeel: de opbouw van je onderhoudslogboek is zeer waardevol bij de verkoop 
van het schip of bij eventuele verzekeringskwesties.

Kosten voor deze jaarlijkse inspectie
Het inspectietarief bedraagt €170,- ex BTW per bediening, daarnaast betaalt u 
eventuele reis-en verblijfskosten voor inspecties buiten Gorinchem. Het tarief voor een 
dubbelschroefsinstallatie bedraagt €270,-

Interesse? 
Stuur ons een e-mail naar service@vanstigt.com of bel op 0183-650000

Inzicht in de conditie van het bedieningssysteem

Voorkom onverwachtse problemen

Optimale opbouw van onderhoudshistorie Systeemcontrole
• Controleren alle mechanische 

aansluitingen
• Controleren alle elektrische 

aansluitingen
• Beoordelen bewegende 

onderdelen op werking en 
slijtage 

• Beoordelen en registreren van 
processorinstellingen

• Beoordelen van eventuele 
wijzigingen van de installatie 

Functionele test
• Aantal testen uitvoeren 

om te beoordelen of de 
installatie naar behoren 
functioneert

• Vaststellen veiligheid en 
betrouwbaarheid van het 
systeem

Rapportage
• Melden van problemen of 

afwijkingen direct bij de 
bemanning

• Opstellen van een 
rapportage

• Indien nodig wordt er 
een onderhoudsadvies 
uitgebracht

Disclaimer: wijzigingen voorbehouden. Tarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. 
De huidige prijzen gelden in 2023. De aanbieding geldt niet voor storingen. 
ADS van STIGT behoudt zich het recht voor deze aanbieding zonder notificatie stop te zetten.



CONTACT

Avelingen-West 30
4202 MS Gorinchem

service@vanstigt.com
Tel. 0183-650000

Heb jij alle checks gedaan?

Check Your Box

Check Your Controls


