
•  Standaard rompkleuren Van Zutphen wit, RAL 5004, RAL 7016

Dek

•  Ankerkast voorzien van afwatering en deksel
•  Standaard dekkleur RAL 9010 (wit)

•  4-robuuste RVS kikkers

Constructie

•  RVS traileroog met versterkingsstrip in de boeg

•  Tendersloep

•  Kabelaring 80 mm incl. RVS eindstukken

•  Polyester romp
•  Polyester dek
•  Spiegel geschikt voor langstaart motor

•  RVS zwemtrap 4 treden gemonteerd op de spiegel
Romp

•  Deep-V romp met sprayrails

•  Ruim dashboardpaneel voor gemakkelijk bediening en een overzichtelijke instrumenten indeling 
•  Stuurconsole met stuurhuis en stuurkabel incl. luxe mahonie/RVS stuurwiel 45 cm

•  Zelf-lozende kuip zowel bij varen als bij stilstand

•  Instaptreden aan stuur- en bakboord

•  Zitkussenset 8 cm dik met bies in standaard kleuren

Kuip

•  4 grote goed-toegankelijke bergruimten onder de zitbanken 

•  Rugkussenset 5 cm dik met bies in standaard kleuren
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Gewicht   400 kg

Lengte     5,00 m

Diepgang   0,30 m

Aantal personen  7

Doorvaarhoogte   0,90 m

Maximaal vermogen  50 pk

Breedte   1,85 m

Staartlengte   Lang 

CE certificering  C
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•  Flexiteek met lijfhout achterdek bak en stuurboord 
volledig verlijmd 

Hout en touwwerk

•  Flexiteek vloer incl. instaptreden zonder lijfhout 
volledig verlijmd 

•  Teak-look achterdek bak en stuurboord volledig 
verlijmd   

•  Flexiteek vloer incl. instaptreden met lijfhout 
volledig verlijmd

•  Flexiteek zonder lijfhout achterdek bak en 
stuurboord volledig

•  Teak-look kuipvloer volledig verlijmd en 
onderhoudsvrij

•  Zwarte kabelaring in plaats van standaard naturel 
kleur

Comfort

•  Buiskap 2 delig inclusief RVS frame, 3 ramen in 
voorgedeelte met oprolbaar middenpaneel 
•  Blindering voorramen buiskap 

•  Bimini met RVS-Frame incl. hoogwaardig acryldoek 
doek leverbaar in diverse standaard kleuren

•  Teaktafel ongelakt inclusief houder 

•  Eco-droogtoilet met 10 lidbags
•  Geluidwerende motorcover 

•  Meerprijs verlengde buiskap ipv schuin achterdeel, 
inclusief ramen en blinderingen

•  Elektro bunuitvoering 

•  Zonnedek 3 delig inklapbaar incl. 2 kussens 8cm dik  

•  Hoes voor buiskap 

•  Hydraulische besturing in plaats van standaard 
mechanisch kabelbesturing

RVS

•   Snelle motorbootpakket, registratieletters, 
brandblusser, peddel, reddingsvestenpakket  (5 

•  Lowrance dieptemeter/fishfinder incl. montage

•  Rvs handgreep op stuurconsole

•  Rvs vlaggenstok incl. houder 

Apparatuur

•  Fushion radio met blue tooth, 2 speakers incl. 
inbouw

•  Rvs bekerhouder ( double)

•  Rvs instaphulp

•  Inbouwschakelhuis RVS incl. inbouw

•  Rvs bekerhouder (single)

•  Meerprijs afwijkende rompkleur en of dekkleur ten 
opzichte standaard kleuren
•  Carbon luxe dashboard

•  Rvs Boegstrip

Algemeen

•  Meerprijs Retro kussenset gemaakt van 
hoogwaardig kunstleer met stikselbanen en gebolde 
zitkussens 
•  Volledige navigatieverlichting (2 boeglichten en 
uitneembaar rondomschijnend licht) 

•  12 Volt aansluiting

•  Lowrance dieptemeter/fishfinder met touchscreen 
incl. GPS navigatie en CMAP kaart incl. montage

•  Retro special romp/dekkleur 

•  Gestoffeerd dashboard
•  Meerprijs luxe kussenmateriaal (afhankelijk  van de 
stofsoort)

•   Elektrische inbouw scheepshoorn met RVS rooster

•  Meerprijs Diamonds kussens met ruit en gebolde 
zitkussens

•   Hoofdstroomschakelaar met inbouwkastje in de 
kuip

•  Kuipverlichting LED 4 stuks

stuks)
•  Extra accessoirespakket  bestaand uit 2 extra 
stootwillen, 2 extra landvasten, telescopische boothaak 
en anker incl. 15m ankerlijn.
•  Extra 12 of 25 ltr losse brandstoftank met spanband 
incl. montage 

2 stootwillen, 2 landvasten, volle tank brandstof,SCM 
gekeurd, motorslot, aanbouwen van de motor, accu en 
accubox, heavy duty, schakel en gaskabel ,belettering 
naam en plaatsnaam, vaarklaar.

Afleverpakket
 

•   STAZO decklock incl. Quicklink 2.5 m kabel 
ingebouwd in het dek

€     460,=

€     550,=

€     260,=

€   1595,=

€   2190,=

€     565,=
€     395,=
€     120,=

€   1850,=

€     965,=

€     175,=

€     945,=

€     950,=

€     265,=

€     185,=
€     490,=
€     985,=

€   1295,=

€      890,=

€      325,=
€    1350,=

€        49,=
€        69,=

€      440,=

€      285,=
€      495,=

€        85,=

€      390,=

€      135,=

€      149,=    

€      285,=

€      135,=

€    1150,=

€      975,=

€      395,=

€      475,=

€        85,=

€      295,=

€      195,=

€      290,=

Op 
aanvraag

€        95,=

€      265,=

€      795,=

                                        @slikkendamwatersport

Genoemde prijzen zijn incl. 21 % BTW en gelden 
vanaf 1 februari 2021 af Woerdense Verlaat.  
Prijswijzigingen voorbehouden.
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