STANDAARD VOORZIEN VAN:

ROMP / BUITENZIJDE
• Anti-fouling
• Zwemplateau met RVS afwerkstrip
• Mahoniehouten raampartij incl. veiligheidsglas
• Dakluik op cabin
• Kabelaring 80mm
• Teak houten afwerking boven kabelaring
• Navigatieverlichting
• RVS Zwemtrap voorzien van teak treden
• RVS Kikker groot (4x)
• RVS kikker klein midden (2x)
• RVS Boegstrip
• RVS Handrailing op kajuit
• RVS Traileroog
• RVS Roer met roerlager en bronzen bus
• RVS Hak

INTERIEUR / KAJUIT
• Teak lijn op vloer en in toilet
• U-vormige zitbank incl. zitkussens
• Uitneembare lattenboden incl. kussens (slaapgedeelte)
• Opbergvakken onder de banken
• Chemisch toilet in afgesloten ruimte
• Eén pits gaskooktoestel
• Polyester keukenblok met 3 mahoniehouten laden
• RVS Spoelbak met kraan, pomp en 60 liter watertank
• Ovale patrijspoorten (6x) welke te openen zijn
• Kajuitverlichting inbouw (4x)
• Verlichting in toiletruimte
• Verlichting bij keukenblok
• Koelkast 50 ltr. met vriesvakje

TECHNIEK
• Flexibele koppeling
• Watergesmeerde schroefas
• 3- Blads Vetus schroef
• Brandstoftank 60 ltr
• Waterafscheider
• Groffilter
• Accu 70Ah onderhoudsvrij
• Zware kwaliteit motorisolatie
• Uitgebreid dashboard voorzien van:
   6-Voudig schakelpaneel
Brandstofniveaumeter
Waterniveaumeter
Voltmeter
Toeren/urenteller
• 12 Volt aansluiting
• Hoofdstroomschakelaar
• Bilgepomp met elektrische vlotter

ACHTERKUIP
• Teak lijn op kuipvloer, motorkist en opstapdelen
• U-vormige zitbank met zit- en rugkussens
• Opbergvakken onder de banken.
• Opbergvakken onder de opstapjes
• Stoelpoot met RVS bestuurderstoel
• Buiskap met aanritsend achterzeil (incl. RVS frame)
• Aanritsbaar zeil rondom raampartij (ter bescherming van de lak)

MOTOR SPECIFICATIES
Standaarduitvoering met 28 pk 3 cilinder Vetus diesel
Standaarduitvoering met 33 pk 4 cilinder Vetus diesel
Standaarduitvoering met 42 pk 4 cilinder Vetus diesel

€
€
€

63.500,00
65.950,00
66.450,00

EXTRA OPTIES			
• RVS Railing rondom de voorpunt
• RVS Railing rondom de voorpunt en gangboorden
• Boegschroef 35 kgf
• 2e Accu met diodebrug en 2e hoofdstroomschakelaar
• Zonnedek / (extra)slaapgelegenheid met kussens (achterkuip)
• Rugkussenset in de kajuit
• Keukenblad composiet
• Mahoniehouten tafelblad met aluminium tafelpoot en 2x steun
• 2e stoel met stoelpoot
• Meerprijs Cabrioletkap met doorlopend hoge achtertent
(schuin achter vervalt)
• Radio met Ipod/USB aansluiting incl. afstandsbediening
en 2x speakers
• Ruitenwisser
• 3 stuks LED-verlichting in de achterkuip aangesloten
op het schakelpaneel
• Walstroom 220 Volt met acculader en 15 meter verlengsnoer
• Inbouwtoilet met vuilwatertank
• Webasto verwarming (diesel)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.150,00
1.600,00
2.450,00
640,00
700,00
325,00
380,00
550,00
875,00

€

1.250,00

€
€

695,00
360,00

€
€
€
€

395,00
1.350,00
1.450,00
1.950,00

Verdere opties op aanvraag.

Afleverpakket bestaande uit: 2x stootwillen, 2x landvasten, vlaggenstok met
houder, vlag,boot- en ligplaats naam, 40 liter brandstof, boot poetsen € 395,00
Levering af BoLa Maritiem te Monster. Prijzen zijn geldig tot 1 maart 2018.
Wijzigingen in prijzen, materialen en drukfouten voorbehouden.
Alle prijzen zijn incl. 21% btw.
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Op alle leveringen en diensten zijn de betreffende HISWA voorwaarden van toepassing.
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