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Standaarduitvoering bestaat uit:   €  72.950,= 

Elektromotor Bellmann Drive systems 4,8 KW  

Zelflozers RVS 2 stuks 2”  

RVS vlaggenstokhouder met gebogen rvs vlaggenstok en vlag  

1 RVS bolder, 4 RVS kikkers voor spring en/of stootwillen bevestiging  

4 landvasten, 4 stootwillen  

Navigatieverlichting 360gr. rondom schijnend wit + bakboord/stuurboordverlichting  

2kg ABC brandblusser met manometer en houder  

12V Elektrische bilgepomp met vlotterschakelaar  

Helmhout  

4 Blads schroef alu/ni/br legering 14" spoed 10" inclusief zinkanode   

Schilderwerk 2 laags componenten   

  

Dieseluitvoering:   

Complete uitvoering met 20 pk Lombardini Marine 3 cil. diesel € 71.450,= 

Complete uitvoering met 30 pk Lombardini Marine 3 cil. diesel € 72.450,= 

Complete uitvoering met 40 pk Lombardini Marine 4 cil. diesel  € 73.450,= 

  

Standaard bij dieseluitvoering: zie boven exclusief  Bellmann elektromotor   

Wierfilter/grof waterfilter en onderhoudsvrije 54 Ah accu  

Brandstofafsluiter; start onderbreker/hoofdschakelaar  

Brandstoftank 50 liter met tankmeter, inclusief 40 liter brandstof  

Brandstofmeter   

Alu motorbedieningspaneel met toerenteller tbv aandrijving  

Overzichtelijk elektrotechnische installatie incl. zekeringen kast  

Optielijst:                                                                                            

12 Volt Elektrische boegschroef + extra accu  € 2.300,= 

GPS Systeem € 850,= 

Claxon  € 135,= 

Radio, USB, afstandbediening, 4 boxen.  € 1.000,= 

Koellade 15 liter voorin de sloep ingebouwd incl. RVS frame € 985,= 

Alarm track and tracing. (Exclusief abonnement € 240,= p/jaar  ( 385,= 3/jr ))  € 755,= 

Zwemladder plus touw € 25,= 

Massief kunststof teakdek gelegde vloer (Topdeck) + opstapjes volledig verlijmd en rondom afgekit. € 4.600,= 

Rug- en zitkussenset Markilux 8cm dik in div kleuren leverbaar incl bies rondzit achter en voor € 1.985,= 

RVS anker hoogglansgepolijst incl 15mtr. Lijn € 150,= 

Luxe hoge Marikilux buiskap voor voldoende zitcomfort, inclusief 3 grote ramen,  RVS frame en schuine 
achtertent voorzien van RVS snelsluitingen en incl opberghoes voor buiskap 

€ 2.500,= 

Wintertrailer voor berging (niet voor transport) € 3.500,= 

Schilderwerk als prototype incl.Sikkens chloorrubber antifouling (2-laags) met Sikkens heavycoat 
primer. Waterlijn en kleur naar keuze en inclusief naam en ligplaatsnaam  Meerprijs t.o.v. basis: 

€ 2.500,= 

Kuip accentverlichting halogeen, verchroomd messing 6 stuks € 450,= 
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Touwsnijring RVS op de schroefas gemonteerd € 210,= 

Stuurconsole met hydraulisch stuursysteem, stuurradbediening  en luxe 6-spaaks stuurwiel. meerprijs € 980,= 

Extra 12 Volt aansluiting plaats naar keuze € 85,= 
 
 
 
Alle genoemde prijzen zijn inclusief montage en BTW  
Garantie's: 1 jaar volledige garantie, 1 jaar op de  motor tot 10 jaar op het casco 
Prijswijzigingen voorbehouden. 
Levering: af werf   Elahuizen   
 
 
 
 
 
N.B. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeen komsten zijn toepasselijk de NJI 
(Nederlandse Jachtbouw Industrie) voorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden 
volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Deze is eventueel op aanvraag verkrijgbaar. 
 


