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Algemene informatie 
Lengte: 7,10 meter      
Breedte: 2,50 meter   
Diepgang: 0,50 meter 
Gewicht: 1250 kg    
CE categorie : C/ D 
Aantal personen : 10/ 12 
Doorvaarthoogte: 112 cm    
Maximaal motorvermogen: 110 pk diesel  
 

Standaard uitrusting 

- Standaard rompkleur: zwart, donkergrijs, lichtgrijs, wit of donkerblauw 
- Rvs beschermstrip rondom zwemplateau  
- RVS boegstrip met RVS traileroog 
- RVS relingen voorop de boeg 
- RVS reling rondom achterbank 
- Rubberen stootrand met rvs eindstukken (zwart of lichtgrijs) 
- Diverse grote opbergvakken 
 - Afgesloten toiletruimte / opbergruimte in voor in de punt 
- Grote opbergruimte stuurboord onder deksel 
- Voorbereiding voor kookgelegenheid en spoelbak  
- Rvs kikkers ( 6 stuks) 
- Perfecte zitbanken met zitpositie 
- Achterinstap met deurtje voor een ideale doorgang naar het zwemplateau 
- Compleet luxe zit en rugkussenset (diamand /hitch/markilux) 
- Stuurconsole met luxe motorkist geïntegreerd 
- Stuursysteem deluxe ( no feedback )  
- Luxe stuurwiel (RVS met zwarte rand)  
- Waterlijnband ( kleur : zwart, wit, grijs, oranje ) 
 

Basisprijs boot        

met Vetus 27 pk 3 cilinder en 40 liter inbouwtank   €  33.950,= 
met Vetus 33 pk 4 cilinder en 40 liter inbouwtank   €  34.950,= 
met Vetus 42 pk 4 cilinder en 40 liter inbouwtank   €  36.500,= 
met Vetus 52 pk 4 cilinder en 40 liter inbouwtank   €  37.500,= 
met Yanmar 80 pk 4 cilinder en 70 liter inbouwtank  €  47.950,= 
met Yanmar 110 pk 4 cilinder en 70 liter inbouwtank  €  50.950,= 

 
 
Vaarklaarkosten incl. montage motor, hoofdstroomschakelaar,  
accu, accubak, chroom inbouwhendel, schakel/gaskabel    €    1295,= 
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Opties 
Zwarte, donkergrijze of lichtgrijze binnenschaal      €    500,= 
Ander RAL kleur romp, dan standaard       €    500,= 
Luxury bekleding gewatteerd met ruitjes      €    600,= 
Zonnebedset           €    500,= 
Bunkussen          €    400,= 
Finteak voordek bruin         €    695,= 
Deluxe pakket met bruin finteak:       €  1850,= 
 - Finteak vloer 
 - Finteak op zwemplateau 
 - Finteak op opstapklep bakboord 

- Finteak op opbergruimte of koelkist 
 - Navigatieverlichting LED in de boeg 
 - Rondom schijnend toplicht LED 
 - Automatische bilgepomp 
 - Schakelpaneel op console met 12 Volt aansluiting 
Deluxe pakket met zwart finteak       €  2150,= 
Finteak voordek zwart         €  895,= 
Deluxe pakket permateek        €  5100,=  
Permateek voordek          €  1695,= 
Buiskap met RVS frame met achterzeil afsluitbaar met opberghoes   €  3250,= 
Buiskap met RVS frame met achterzeil afsluitbaar met uitritsbaar voorraam  €  3650,= 
Blindering buiskap         €    295,= 
Biminitop deluxe met RVS frame en uitschuifbare poten    €   1200,= 
Radio Fusion met 2 x 120 watt speakers      €   995,=    
Zwemtrap RVS          €     500,= 
RVS handgreep op stuurkolom        €    195,= 
Koelkist energie zuinig geplaatst stuurboord met bovenlader    €   1250,= 
Keukentje ( wasbak en kookfornuis )       €   1295,= 
Vetus boegschroef (af fabriek)        €   2250,= 
2e Accu met diode          €  699,= 
Hydraulische besturing         €   1395,= 
Sierkussens Maxima (klein /midden /groot)      €   60/75/90,= 
Verhoogd zitkussen met 4 rvs bekerhouders      €  295,= 
Zwaluwnesten / opbergvakken met finteak rand binnenzijde    €  295,= 
Armsteun met 2 rvs bekerhouders       €  195,= 
Extra brandstoftank 12/ 24 liter        €    140,= 
Inbouwtank kunststof 120 liter        €    895,= 
Antifouling systeem 5 lagen incl. epoxy onderlaag     €   1050,= 
Vaarklaar pakket: 4x fender, 4 x landvasten en anker met lijn    €   195,= 
Chemisch toilet Porta potti        €    135,=  
Tafeltje ovaal met uitneembare poot          €    250,= 
Tafeltje ovaal met finteak met uitneembare poot     €    350,= 
Tafeltje ovaal met permateek met uitneembare poot     €    450,= 
Vlaggemast klein model        €      75,= 
Vlaggemast groot model        €    155,=   
SCM gekeurd kabelslot 5 meter        €    125,= 
SCM gekeurd ketting 2 meter         €    185,= 
 


