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Beste klant, 

om u snel en op correcte wijze te kunnen helpen een specifiek scheepsslot te zoeken hebben wij de 
juiste gegevens nodig.  

Om fouten te voorkomen en misverstanden zo veel mogelijk uit te sluiten verzoeken wij u bijgaande 
lijst zo volledig mogelijk in te vullen en eventueel scherpe, bruikbare en gedetailleerde foto’s, 
tekeningen etc. mee te sturen of mailen.  

Voor elke verschillende uitvoering, draairichting, kleur etc. 1 set bladen sturen s.v.p.  
Meerdere exact gelijke sloten mogen op 1 set.

U kunt onderstaande mail zo volledig mogelijk ingevuld retour zenden aan uw contactpersoon bij 
Kroon BV of naar Sales@kroon.nl

Heeft u vragen bij het invullen? Bel dan uw contactpersoon bij Kroon-Hoogezand of bel 
met afdeling scheeps- en Jachtbouw.           0598-858585         Mailen mag uiteraard ook! 

Datum *   : ______________________________________________ 

Werf *   : ______________________________________________ 

Naam *   : ______________________________________________ 

Functie *   : ______________________________________________ 

Mailadres *   : ______________________________________________ 

Telefoonnummer (of GSM)* : ______________________________________________ 

Betreft project  *  : _______________________Project nr.:______________ 

Bouwjaar (Indien bekend) : ______________________________________________ 

Oorspronkelijke werf / Bnr : ______________________________________________ 

Wij zoeken naar*   Loopslot / klavierslot / wc-slot / profielcilinderslot  (keuze) 
_ 
Aantal stuks *   : ______________________________________________ 

Materiaal *   : ______________________________________________ 

Draairichting * (DIN)  : _________________  
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A. Doornmaat(*)  ___________ mm B.   Hart-op-hart maat PC/SL of WC (*)______ mm 
C. Doormaat – achterzijde (*)_________ mm D.   Kast hoogte (*)  ____________ mm 
E. Lengte voorplaat (*) ___________ mm F.    Breedte voorplaat (*) ____________ mm 
G. Afstand (*)  ___________ mm H.   Dagschoot (*)  ____________ mm 
I. Afstand (*)  ___________ mm J.    Nachtschoot (of WC) (*) ____________ mm 
K. Bevestiging voorplaat ___________ mm L.    Dikte voorplaat  ____________ mm 
M. Schoot uitslag  ___________ mm N.   Uitwendige slotdikte ____________ mm 
O. Inwendige slotbreedte ___________ mm P.    Draairichting (DIN)(*) ____________ L/R 
R. Radius voorplaat ___________ R= S.    Krukgat in mm (vierkant)(*)____________ mm 
T. Toiletstift gat (vierkant) (*)____ x ___ mm U.   Aantal (*) DIN  LINKS:____  /   DIN RECHTS____

Verder graag indien bekend: 
Dagschoot : 3-delig (rammelvrij) of normaal? (*) _________________________________________  
Merk, type, artikelnummer : _______________________________________________________ 
Indien mogelijk goede, scherpe en gedetailleerde foto’s meezenden s.v.p. 
(*) = Verplichte invul gegevens.  OPM: AFBEELDING IS EEN PROFIELCILINDERSLOT
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             Wat zijn de maten van het scheepsslot en wat heeft de leverancier nodig ? 
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R=Insteeksloten m.u.v. schuifdeursloten
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