
 

Druk op hier om naar de onderdelen catalogus te gaan 

! 



 

Druk op Yamaha Online Catalogus 



 

Druk op akkoord 



 

Selecteer uw product 



 

Voor een buitenboordmotor vult u het motornummer in, dit vind 

u aan de zijkant van de motor op het bracket (gedeelte  wat 

tegen de boot aan zit). Zie volgende pagina voor een voorbeeld. 

Vergeet niet een – tussen de voorcode en het motornummer te 

zetten ! 

Heeft u een waterscooter kijk dan hieronder verder! 

Druk daarna op Zoek 

 



 

Vul deze voorcode en het motornummer 

in met een streepje ertussen.  

De letter in het midden kunt u weg laten 

XXX-XXXXXXX 

  XXX    XXXXXXX 



 

Voor een waterscooter vult u het PRI-I.D. nummer in, dit vind u 

in de motor ruimte. Zie volgende pagina voor een voorbeeld. 

Vergeet niet een – tussen de voorcode en het PRI-I.D. nummer te 

zetten ! 

Druk daarna op Zoek 



 

XXX   XXXXXX 

Hier kunt u het Pri. ID nummer vinden van 

de waterscooter 

Dit is het PRI-I.D. nummer van de 

waterscooter 

Vergeet niet een – tussen de voorcode en 

het nummer te zetten 

XXX-XXXXXX 



 

Lukt het niet met het motornummer , vul dan bij stap 1 het 

aantal Pk’s in van uw buitenboordmotor. 

Bij stap 2 vult u het type motor in , ook dit vind u op de zijkant 

van de motor ! 

Bij stap 3 vult u het modeljaar in. 

Druk daarna op Zoek 

 



 

Lukt het niet met het PRI-I.D. nummer , vul dan bij stap 1 de 

cilinder inhoud in van uw waterscooter. 

Bij stap 2 vult u het type waterscooter in , ook dit vind u op het 

plaatje van het PRI-I.D. nummer ! 

Bij stap 3 vult u het modeljaar in. 

Druk daarna op Zoek 

 



 

Druk op het model  



 

Kies de categorie van het onderdeel  dat u zoekt 



 

Kies het onderdeel dat u nodig heeft, dubbelklik op het 

onderdeel om het toe te voegen aan u lijst. 

Wilt u een onderdeel uit een andere categorie , druk dan op 

Index. 

U kunt meerdere onderdelen uit meerdere categorieën 

selecteren die komen dan allemaal in de lijst te staan !  

Als u klaar bent en alle onderdelen heeft geselecteerd die u 

nodig heeft, drukt u rechtsonder op de Diskette. 



 

Druk op Opslaan 



 

Vul u naam, email adres en bericht in. 

Druk op bestand kiezen en upload de opgeslagen bestellijst 



 

Selecteer het bestand en druk op Openen 



 

Druk op verzenden,  zodra de bestellijst bij ons binnen 

is proberen wij hier zo snel mogelijk op te reageren. 


