SPECIFICATIE 2019

standaard uitrusting & prijslijst opties

610 TENDER

570 600 610 700 710

TECHNISCHE DATA
Type

: 610 Tender

Lengte

: 6.10 mtr

Breedte

: 2.37 mtr

Diepgang

: 0.50 mtr

Doorvaarthoogte

: 1.10 mtr

Gewicht

: 780 kg

Aantal personen

:7

CE-certificatie

:C

Motorisering

: Max 60pk

Maximale snelheid

: Ca. 45 km/h

Standaardprijs

€ 15.950,-

INCL 21%. BTW

Standaard uitrusting
Constructie
•

Polyester romp

•

Snel varend onderwaterschip

•

CE-categorie C kustwateren

Romp

Optioneel verkrijgbaar
Motoren & bijbehorende techniek
• Klokken set 2 stuks 
• Walstroomaansluiting met
acculader en WCD

• Tweede accu en diodebrug voor
gescheiden licht- en startsysteem

• Vaarklaarmaken boten vanaf 6.0 mtr 

•

Geïntegreerd zwemplateau

•

Zwemplateau uitgerust met HPL teakline

• Teakline Fin Teak compleet
uitgevoerd

• Topdek compleet uitgevoerd

Dek

Comfort aan boord



€ 750,€ 4.450,-

Boegschroef met joystick bediening 
Exclusive package zonnedek + tafel 
Tafel poot met voet 
Teak tafel met voet en poot 
Koelkast

Prullenbak

Chemisch toilet

Droog toilet 

€ 2.250,€ 350,€ 150,€ 450,€ 1.250,€ 450,€ 175,€ 125,-

•

HPL teakline op vloer

•

HPL teakline op opstaptreden

RVS afwerking

•

Ergonomisch gevormde zitbanken + rugleuning

•

Grote opbergruimten onder zitbanken

•

Kussenset Diamante

•

Zelflozing naar bilge

Ankerluik op voordek

•

HPL teakline op dek

Kuip

RVS uitgevoerd

•
•
•
•
•
•

RVS railingpakket (voor en achter)
RVS fenderhaken 4 stuks

RVS waterski/slot ogen 2 stuks
RVS railing op koelkast

RVS railing op prullenbak

RVS zwemtrap op zwemplateau

•

RVS boegoog

•

RVS kikkers (6x)

Kappen

•

RVS strip omranding zwemplateau

•

Groot stuurwiel

•

Morsebediening (gashendel)

•

Stuurstand met ergonomisch stuurwiel en motorbediening

Veiligheid
•

Bilgepomp elektrisch

Alle toegepaste onderdelen staan onder de strenge kwaliteitsbewaking van Primeur





Accessoires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaarklaar pakket

Vaarklaar pakket XL 
Extra tank Honda/Suzuki 24 liter
Extra tank 24 liter universeel 
Radio met bluetooth/USB/AUX
(vanaf) 
2x extra 60 watt speakers

12Volt aansluiting per stuk

Brandblusser met
bevestigingsbeugel 
Veiligheidspakket (4 persoons)
Claxon ovaal - inbouwmodel
Vlaggenmast klein (30cm)

Vlaggenmast middelgroot (65cm)
Vlaggenmast groot (100cm) 
Vlaggenmast groot gebogen 

Sloten & beveiliging

• Double Lock ketting 2.00 meter
• Double Lock kabel 5.00 meter
• Boutslot


Service

• Bootnaam en plaatsnaam
• Afleveren op locatie





€ 175,€ 195,€ 180,€ 69,€ 695,€ 125,€ 75,-








€ 65,€ 150,€ 175,€ 60,€ 115,€ 155,€ 165,€ 185,€ 119,€ 89,€ 75,€ 295,-

€ 800,€ 60,€ 65,€ 85,€ 85,€ 400,-

Kussens

• Gewatteerde kussenset
blokprofiel (meerprijs)
• Bunkussen


Stuurconsole

€ 400,€ 500,-

Teak & kunststof afwerking

•
•
•
•
•
•
•
•

•

€ 1.050,€ 1.200,-

• Romp kleur anders dan wit 
• Binnenschaal anders dan wit 

Kabelaring (kleuren zwart en hennep)

Polyester dek

€ 1.450,-

Kleuren romp

•

•

€ 350,-

•
•
•
•
•
•



Buiskap met dekkleed

Uitritsbaar voorraam buiskap 
RVS biminitop

Verlengde doorgetrokken buiskap
Hoes voor buiskap

Blindering buiskap


€ 600,€ 400,-



€ 1.995,€ 400,€ 950,€ 1.950,€ 150,€ 250,-

Navigatie, apparatuur & elektriciteit
• Dieptemeter inclusief montage
(vanaf)

• Ray marine dieptemeter marine i40
• Ray marine bi-data snelheid
en diepte

• Kuipverlichting, 5x LED lampjes 
• Navigatieverlichting complete set
• Toplicht - wit rondom schijnend



€ 200,€ 495,-




€ 695,€ 450,€ 300,€ 175,-

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en af werf te Nijkerk - NL. Prijslijst referentie 1-2-2019, met deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Voor tussentijdse wijzigingen in
gegevens, prijzen of drukfouten kan Primeur geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

