
 
Prijs aanvragen 
 
U kunt bij ons te allen tijde een prijsopgave vragen. Soms zijn echter de verzoeken erg 
sumier. 
 
Om tot een goede prijs te komen moeten onze kosten gedekt zijn, uurloon, materialen en 
eventuele reiskosten (helaas rijdt ons busje niet op lucht). 
Heel vaak krijgen wij de vraag: Wij hebben een bootje van 4 meter, er moet even een kapje 
overheen, wat kost dat. Wij antwoorden dan vaak beleefd: dit kost tussen de 500 en 4000 
euro. Vervolgens worden we aangekeken of we van een andere planeet komen. 
 
Stel u gaat naar de dokter en u zegt: Dokter ik mijn knie doet zeer, wat schrijft u voor? Dan 
zal de dokter ook zeggen: Komt u eerst maar eens liggen, dan ga ik u onderzoeken. 
Voor ons is het niet anders. De variatie in boten is net zo groot als de variatie in mensen, de 
variatie in wensen op boten is zo groot als het aantal aandoeningen bij mensen, zo niet 
groter. 
 
Kortom willen wij een goede offerte afgeven, dan hebben wij informatie nodig. Op basis van 
die informatie gaan wij aan het rekenen en doen u een prijsvoorstel. Hierover valt altijd te 
praten, maar concessies beneden onze standaard doen wij niet. En dat heeft een prijs. 
 
Wat hebben wij nodig? Het liefst een foto, en een indicatie van de wijze van bevestigen. Wij 
willen weten of er een frame nodig is, of er een bestaand frame is, of dat wij een frame 
moeten maken. De keuze van stof is van belang, de wijze van bevestiging is van belang. 
Kortom een heel breed scala aan informatie punten die prijs bepalend zijn. 
 
Als u kundig genoeg bent en de termen weet te hanteren kunt u ons 
via info@bootkapje.nl een mail sturen. Anders adviseren wij u even een belletje te wagen. 
Bij het doorgaan van iedere opdracht vragen wij een aanbetaling. Wij moeten heel veel 
materialen voor financieren en dat gaat voor een of twee bootjes wel, maar in hoogseizoen 
wordt dat heel lastig. Voor de aanbetaling moet u rekenen op 1/3e van de totale prijs en het 
restant betaalt u bij oplevering van de tent. U kunt dat contant doen of per pin. 
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