
Aanvraagformulier informatie scheepssloten – Kastsloten Blad 1/2

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, 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*   : __________________________________________________ 
_ 
Aantal stuks *   : ______________________________________________ 

Materiaal *   : ______________________________________________ 



INSTEEK KASTSLOTEN         Blad 2/2 

KA  (doornmaat) *  ____________ mm  KB *  _____________mm 

KC     ______________ mm  KD  (kast hoogte) *      ____________mm 

KE  (voorplaat dikte) ______________ mm  KF  (voorplaat lengte)*____________mm 

KG (h.o.h. gaten) ______________ mm  KH (breedte voorplaat)* __________mm 

KI (radius)           R= _____________  KJ  (slotkast dikte)* _____________mm 

Aantal sloten   *      :_______________  Merk / type:_______________________ 

Kleur/afwerking  *  :_______________  Materiaal  * :_______________________ 

Uitvoering *        :   kastslot met PC / Kastslot met klaviersleutel / loopslot    (keuze)* 

Voor de onder- en boven sloten van een driepuntsluiting zijn dezelfde kast maten van 
toepassing (echter zonder PC of Klaviersleutelgat!) 
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