
Kitesurf materiaal kapot?  
Wij repareren bijna elke kite, bladder, lijnen of ventiel 
 
Core n More heeft jaren ervaring met het professioneel repareren van al het 
kitesurfmateriaal. Als jij snel weer het water op wilt, dan ben je bij ons aan het 
goede adres. Wij kunnen je altijd helpen bij een reparatie, het vervangen van een 
onderdeel of controle van je materiaal op de nodige kritieke punten.  
 
 
Doek (Tapen & Stikken)   
Pinhole plakken vanaf € 15,- 
Scheur 0-10 cm vanaf € 40,- 
Scheur 10-20 cm vanaf € 50,- 
Scheur 20-30 cm vanaf € 60,- 
Scheur 30+ cm vanaf € 70,- 
Kite doormidden t/m 11m2 vanaf € 85,- 
Kite doormidden vanaf 12m2 vanaf € 100,- 
LE naad stikken vanaf € 25,- 
LE of strut openen 
Tot in de LE kapot? Dan moet deze open 
voor de reparatie 

vanaf + € 95,- 

 
Repair Check   
Kite check  € 40,- 
Kite wordt gecontroleerd op gaatjes in het doek + 
lek in bladders of ventielen 

  

Bar check  € 40,- 
Bar + lijnen worden gecontroleerd op breuken en 
lengte verschil 

  

 
Bladders   
Bij een bladder reparatie wordt altijd een Kite check 
in rekening gebracht 

 

Bladder plakken vanaf € 45,- 
Bladder sealen vanaf € 45,- 
Alleen mogelijk uiteinde bladder    
Demonteren + installeren LE vanaf € 60,- 
Demonteren + installeren strut vanaf € 25,- 
Installeren complete bladder set vanaf € 85,- 

 
Ventielen   
Ventiel monteren vanaf € 25,- 
Demonteren van het oude ventiel en 
plaatsen van het nieuwe ventiel. Exclusief 
kosten ventiel.  

  

Kosten ventiel strut vanaf € 22,50 
Kosten ventiel inflate/deflate vanaf € 45,- 
One pump slangen per stuk € 4,- 

 



Lijnen   
Bij een lijnen reparatie wordt altijd een Bar check in 
rekening gebracht 

 

Lijnen na maken vanaf € 45,- 
Lijnen worden op lengte nagemaakt en 
teruggestoken of gesleaved 

  

Lijnen inkorten vanaf € 17,50,- 
Lijnen worden op lengte nagemaakt en 
teruggestoken of gesleaved 

  

 
Mogelijke aanlever kosten   
Kite of Wing is nat/vies  € 15,- 
De kite of wing moet gedroogd en schoongemaakt 
worden 

 

 
Algemeen   
Uurtarief  € 85,-  
Verzendkosten NL  vanaf € 8,95 
Verzendkosten NL (verzekerd) vanaf € 14,95 
Verzendkosten D vanaf € 20,- 

 
Bovenstaande vanaf prijzen zijn inclusief uurtarief. Heeft uw materiaal onvoorziene 
gebreken, zullen wij in overleg met u ons uurtarief doorbereken voor het herstellen 
hiervan. 
  


