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PRINS CONSOLEBOTENPRINS CONSOLEBOTEN
Sportieve, eigenzinnige en betaalbare waterfun!Sportieve, eigenzinnige en betaalbare waterfun! 



Sinds 2004 voert Prins Watersport een range aan sportieve consoleboten onder de naam Prins Consoleboten. Wat in eerste instantie 
begon als  standaard fabrieksmodel met Prins logo werd al snel een eigen ontwerp. Een grote doorbraak  op de markt ontstond door  
de intensieve samenwerking met een grote Poolse werf in Ostruda. Door continu te blijven investeren in eigen mallen voor de Prins 
boten en intensieve kwaliteitsbewaking wordt er nog steeds veel boot geboden in een goede kwaliteit tegen een scherpe prijs. 
 
Naast een degelijke kwaliteit en scherpe prijs hebben Prins Consoleboten nog veel meer te bieden. De optimale indeling voor veel 
leefruimte en het comfort blijft altijd een speerpunt bij ieder ontwerp. Vanzelfsprekend zijn de vaareigenschappen zeer goed. Zowel 
langzaam flanerend als full-speed tussen de gele boeien blijven de boten altijd de wensen van de stuurman of –vrouw volgen, zonder 
overmatig te hoeven corrigeren of zenuwachtig vaargedrag. 
 
Kortom, iedereen kan varen met een Prins Consoleboot!
 
De doordachte strategie van de Prins Consoleboten heeft de basis gelegd voor een flinke groei in de verkoop. Door de grote vraag 
groeit ook het aantal modellen. De modellen lopen uiteen in grootte van 4.75- tot maar liefst 7.20 meter. Deze modellen vinden gretig 
aftrek in zowel Nederland, België Duitsland en zelfs 
daarbuiten.
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PRINS 475 OPEN

Prins 475 Open 
Eenvoudig te traileren, licht en wendbaar, fris design en uiteraard kwaliteit voor een scherpe prijs.  
De ruime achterbank biedt plaats aan twee personen en is voorzien van opbergruimte.  
Tevens is hier een doorloop vanaf de zwemtrap voor makkelijk instappen. De bank voor bestuurder 
heeft een draaibare rugleuning en ook voorzien van een ruim bergvak. Hier is optioneel ook een tafel 
te plaatsen. Voorin bevindt zich een ruime rondzit om te bouwen naar een zonnedek. Veel ruimte en 
kwaliteit!

Specificaties: 
Lengte: 4.75 mtr.
Breedte: 2.05 mtr.
Diepgang: 0.40 mtr.
Gewicht: 425 kg.
Max. aantal personen: 6 
Max. motorvermogen: 60 pk

Standaard uitgevoerd: 
Rompkleur grijs/wit  
Console grijs 
RVS stuurwiel
RVS railing en kikkers
RVS zwemtrap
RVS ankerrol
RVS raambeugel
Volledige kussenset in stof Diamante
Zonnedek 

Optioneel verkrijgbaar: 
Console/rompkleur volledig grijs
Ovale tafel (ABS wit) 2x voet 
Dekkleed
Consolehoes 
Bimini top



PRINS 480 OPEN

Prins 480 Open 
De Prins 480 Open is een interessante boot met veel opbergruimte in de console, tevens geschikt 
voor een kleine slaapplaats of chemisch toilet.
 
Door middel van een afsluitbaar klapdeurtje is deze ruimte toegankelijk.
Naar keuze uit te rusten met een kleine motor voor rustig toervaren of een zware om lekker  
te kunnen wakeboarden het hele gezin, het kan allemaal met de 480 Open.

De Prins 480 Open beschikt over zeer goede vaareigenschappen en ligt stabiel in het water.  
De indeling is voor een boot van deze afmeting erg ruim, een grote rondzit in de boeg en achterin  
een bank voor twee personen.
 
Niet voor niets al jaren een bestseller! 

Specificaties: 
Lengte: 4.75 mtr.
Breedte: 2.05 mtr.
Diepgang: 0.40 mtr.
Gewicht: 425 kg.
Max. aantal personen: 6 
Max. motorvermogen: 90 pk

Standaard uitgevoerd: 
Rompkleur grijs/wit, Console wit 
Volledige kussenset in stof Diamante  
RVS stuurwiel 
RVS railing en kikkers
RVS zwemtrap
RVS ankerrol
RVS raambeugel
Zonnedek 

Optioneel verkrijgbaar: 
Rompkleur volledig grijs
Ovale tafel (ABS wit) 1x voet 
Dekkleed
Consolehoes 
Bimini top
Navigatie verlichting
Uitneembare tafel

Standaard uitgevoerd: 
Gekleurde romp
Rvs stuurwiel
Rvs railing en kikkers
Rvs zwemtrap
Rvs raambeugel
Rvs ankerrol 
Volledige kussenset
Zonnedek 
Ruime console met ruimte voor  
chemisch toilet



Standaard uitgevoerd: 
Rompkleur grijs/wit, Console wit 
Volledige kussenset in stof Diamante  
RVS stuurwiel 
RVS railing en kikkers
RVS zwemtrap
RVS ankerrol
RVS raambeugel
Zonnedek 

Optioneel verkrijgbaar: 
Rompkleur volledig grijs
Ovale tafel (ABS wit) 1x voet 
Dekkleed
Consolehoes 
Bimini top
Navigatie verlichting
Uitneembare tafel

Standaard uitgevoerd: 
Gekleurde romp
Rvs stuurwiel
Rvs railing en kikkers
Rvs zwemtrap
Rvs raambeugel
Rvs ankerrol 
Volledige kussenset
Zonnedek 
Ruime console met ruimte voor  
chemisch toilet

PRINS 500 OPEN

Prins 500 Open 
De grote broer van de Prins 480 Open. Een geweldige ruimtelijke indeling, grote console met plaats 
voor chemisch toilet, rondzit in de boeg om te bouwen naar zonnedek en een brede achterbank. 
Tevens is de boot voorzien van een doorloop naar zwemplatform.  
Standaard zeer compleet uitgerust en scherp geprijsd.  
 

Specificaties: 
Lengte: 5.00 mtr.
Breedte: 2.15 mtr.
Diepgang: 0.40 mtr.
Gewicht: 500 kg.
Doorvaarthoogte: 1.50 mtr. 
Max. aantal personen: 6   
Max. motorvermogen: 100 pk 

Standaard uitgevoerd: 
Rompkleur grijs/wit, Console wit 
Volledige kussenset in stof Diamante 
RVS stuurwiel
RVS railing en kikkers
RVS zwemtrap
RVS raambeugel
RVS ankerrol 
Zonnedek 
Ruimte voor chemisch toilet

Optioneel verkrijgbaar: 
Console in grijs 
Rompkleur volledig grijs 
Dekkleed
Consolehoes 
Bimini top
Navigatie verlichting
Chemisch toilet 
Uitneembare tafel



PRINS 555 OPEN

Prins 555 Open 
De Prins 555 heeft alles wat u van een moderne consoleboot  
kunt verwachten. Een ruime rondzit voorin. Liters opbergruimte,  
een Stuurconsole met ruimte voor een toilet, 7 royale zitplaatsen  
voor volwassenen en perfecte vaareigenschappen.  
 
Met de Prins 555 kunt u werkelijk alle kanten op. Lekker toeren,  
waterskiën, heerlijk loungen in de prettige zitbanken. 

Door de centraal in het midden geplaatste console  planeert 
de Prins 555 zeer snel. Bovendien ontstaat hierdoor verrassend 
veel ruimte in de kuip  en een riant bemeten zonnedek.

Specificaties: 
Lengte: 5.55 mtr.
Breedte: 2.30 mtr.
Diepgang: 0.40 mtr. 
Gewicht: 600 kg.
Max. aantal personen: 7
Max. motorvermogen: 140 pk

Standaard uitgevoerd: 
Rompkleur grijs/wit, Console wit 
RVS stuurwiel
RVS railing en kikkers
RVS zwemtrap
RVS raambeugel
RVS ankerrol 
Volledige kussenset Diamante ‘Taupe’ 
Zonnedek 
Ruimte voor chemisch toilet
1 stoel voor bestuurder 
 
Optioneel verkrijgbaar: 
Console in grijs 
Rompkleur volledig grijs 
Dekkleed
Extra 2de stoel 
Bimini top
Navigatie verlichting
Vaste inbouwtank



Standaard uitgevoerd: 
Rompkleur grijs/wit, Console wit 
RVS stuurwiel
RVS railing en kikkers
RVS zwemtrap
RVS raambeugel
RVS ankerrol 
Volledige kussenset Diamante ‘Taupe’ 
Zonnedek 
Ruimte voor chemisch toilet
1 stoel voor bestuurder 
 
Optioneel verkrijgbaar: 
Console in grijs 
Rompkleur volledig grijs 
Dekkleed
Extra 2de stoel 
Bimini top
Navigatie verlichting
Vaste inbouwtank

PRINS 570 OPEN

Prins 570 Open 
Eenvoudig te traileren, licht en wendbaar, fris design en uiteraard kwaliteit voor een scherpe prijs. 
7 royale zitplaatsen voor volwassenen en perfecte vaareigenschappen.  
De ruime achterbank biedt plaats aan twee personen en is voorzien van opbergruimte.  
Tevens is hier een doorloop vanaf de zwemtrap voor makkelijk instappen. De bank voor bestuurder 
heeft een draaibare rugleuning en ook voorzien van een ruim bergvak. Hier is optioneel ook een tafel 
te plaatsen. vanaf 2018 is deze boot óók tegen meerprijs te bestellen met 1 of 2 luxe sportstoelen  
(i.p.v.de  bank) Voorin bevindt zich een ruime rondzit, om te bouwen naar een zonnedek. Veel ruimte 
en kwaliteit!

Specificaties: 
Lengte: 5.55 mtr.
Breedte: 2.30 mtr.
Diepgang: 0.40 mtr. 
Gewicht: 600 kg.
Max. aantal personen: 7
Max. motorvermogen: 140 pk

Standaard uitgevoerd: 
Rompkleur grijs/wit
RVS stuurwiel
RVS railing en kikkers
RVS zwemtrap
RVS raambeugel
RVS ankerrol 
Volledige kussenset in stof Diamante
Zonnedek 
Vaste bank voor 2 personen

Optioneel verkrijgbaar: 
Dekkleed
Consolehoes 
Bimini top
Navigatie verlichting
Vaste inbouwtank
tegen méérprijs te bestellen
met 1 of 2 stoelen  (i.p.v. bank)



Standaard uitgevoerd: 
Gekleurde romp
Rvs stuurwiel
Rvs railing en kikkers
Rvs zwemtrap
Rvs raambeugel
Rvs ankerrol 
Volledige kussenset
Zonnedek 
Ruime console met ruimte voor  
chemisch toilet

PRINS 580 SUNDECK

Prins 580 SUNDECK 
De Prins 580 Sundeck is een echt ruimtewonder met een  
vernieuwend design. Voor op de boeg is een zeer ruim zonnedek  
voor 3 personen.
 
In de console is een luxe schuifdeur geplaatst welke toegang  
geeft naar de slaapplaats voor twee personen. 
 
Standaard wordt de 580 Sundeck geleverd met 1 stoel, samen  
met de achterbank is er plaats voor 5 personen. Uiteraard is het  
mogelijk ook hier een stoel en uitneembare tafel te plaatsen.  
 
De 580 Sundeck ligt stabiel op het water en snijdt makkelijk  
door de golven. 
 

Specificaties: 
Lengte: 5.80 mtr.
Breedte: 2.45 mtr.
Diepgang: 0.40 mtr.
Gewicht: 700 kg.
Max. aantal personen: 7   
Max. motorvermogen: 150 pk

Standaard uitgevoerd: 
Rompkleur wit
RVS stuurwiel
RVS railing en kikkers
RVS zwemtrap
RVS raambeugel
RVS ankerrol 
Volledige kussenset Diamante ‘Meteor’’ 
Ankerluik 
Zonnedek 
Console met twee slaapplaatsen
Vaste brandstoftank

Optioneel verkrijgbaar: 
Rompkleur volledig grijs 
Console in grijs 
Dekkleed
Consolehoes 
Bimini top
Chemisch toilet 
Extra stoel



Standaard uitgevoerd: 
Gekleurde romp
Rvs stuurwiel
Rvs railing en kikkers
Rvs zwemtrap
Rvs raambeugel
Rvs ankerrol 
Volledige kussenset
Zonnedek 
Ruime console met ruimte voor  
chemisch toilet

Standaard uitgevoerd: 
Rompkleur wit
RVS stuurwiel
RVS railing en kikkers
RVS zwemtrap
RVS raambeugel
RVS ankerrol 
Volledige kussenset Diamante ‘Meteor’’ 
Ankerluik 
Zonnedek 
Console met twee slaapplaatsen
Vaste brandstoftank

Optioneel verkrijgbaar: 
Rompkleur volledig grijs 
Console in grijs 
Dekkleed
Consolehoes 
Bimini top
Chemisch toilet 
Extra stoel

PRINS 580 CABIN

Prins 580 CABIN 
De nieuwe Prins 580 Cabin is een verrassend ruime cabin met  
twee vaste slaapplaatsen en een zeer riante open kuip. De grote 
kuip heeft een ruime L bank met een klapbare leuning en ook  
zijn er diverse opbergmogelijkheden.
 
Het slaapgedeelte is voorzien van een dakraam en twee lichtbanen  
waardoor de cabine erg licht en ruimtelijk aanvoelt.
 
De optionele cabrioletkap met biminitop functie is zo ontworpen dat 
hij in een korte tijd opgezet kan worden en eenvoudig achter de bank 
opgeborgen kan worden. U ervaart dus sportiviteit en luxe in deze 
fantastische cruiser. 

Kleuren: 
Diverse mogelijkheden.

Specificaties: 
Lengte: 5.80 mtr.
Breedte: 2.50 mtr.
Diepgang: 0.40 mtr.
Gewicht: 950 kg.
Max. aantal personen: 7   
Max. motorvermogen: 150 pk 

Standaard uitgevoerd: 
Rompkleur wit, Console wit 
RVS stuurwiel
RVS railing en kikkers
RVS zwemtrap met houten treden
RVS ankerrol 
Volledige kussenset in stof Diamante 
Ankerluik
Zonnedek achter 
Cabine met twee slaapplaatsen
Vaste brandstoftank 
Navigatie verlichting
Dakraam in cabine 
 
Optioneel verkrijgbaar: 
Romp en/of Console deels of volledig 
in grijs 
Cabriolet kap (met biminitop functie)
Luxe zonnedek op voordek 
Dekkleed
Hydraulische besturing 
Cabrioletkap
Teaklook op kuipvloer 



Prins 625 SUNDECK 
Breder, stabieler, sneller, meer luxe, een verbeterde ergonomie en met meer vernuft, meer ruimte aan boord. Dat zijn in een  
notendop de innovaties waarmee Prins Watersport de Prins 625 Sundeck klaar heeft gestoomd voor de toekomst. De breedte  
van de boot is met 20cm toegenomen. Dat lijkt misschien weinig maar over de gehele lengte geeft het zeer veel extra ruimte.  
De console staat symmetrisch in het midden waardoor langs beide zijdes naar voren gelopen kan worden. Voor de console is 
zonnematras gecreëerd op het dak van de cabine. Achterin de boot zijn aan stuurboord en over bijna de gehele breedte van  
de spiegel een tweetal banken geplaatst. De stuurstoel heeft een flip-up zitting zodat een staande positie achter het stuur nooit  
vermoeiend wordt. Naast de stuurstand is de toegang tot de cabine. Onderdeks is de ruimte efficiënt benut. Met een 140pk is  
de boot al tot een topsnelheid van 75km in staat. De Prins 625 Sundeck biedt zeer veel gebruiksmogelijkheden en bezit een  
uitstekende bouwkwaliteit. De vaareigenschappen zijn daarbij onovertroffen. 
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Prins 625 SUNDECK 
Breder, stabieler, sneller, meer luxe, een verbeterde ergonomie en met meer vernuft, meer ruimte aan boord. Dat zijn in een  
notendop de innovaties waarmee Prins Watersport de Prins 625 Sundeck klaar heeft gestoomd voor de toekomst. De breedte  
van de boot is met 20cm toegenomen. Dat lijkt misschien weinig maar over de gehele lengte geeft het zeer veel extra ruimte.  
De console staat symmetrisch in het midden waardoor langs beide zijdes naar voren gelopen kan worden. Voor de console is 
zonnematras gecreëerd op het dak van de cabine. Achterin de boot zijn aan stuurboord en over bijna de gehele breedte van  
de spiegel een tweetal banken geplaatst. De stuurstoel heeft een flip-up zitting zodat een staande positie achter het stuur nooit  
vermoeiend wordt. Naast de stuurstand is de toegang tot de cabine. Onderdeks is de ruimte efficiënt benut. Met een 140pk is  
de boot al tot een topsnelheid van 75km in staat. De Prins 625 Sundeck biedt zeer veel gebruiksmogelijkheden en bezit een  
uitstekende bouwkwaliteit. De vaareigenschappen zijn daarbij onovertroffen. 
 
 
 
 

Specificaties: 
Lengte: 6.20 mtr.
Lengte: 6.25 mtr.
Breedte: 2.50 mtr.
Diepgang: 0.40 mtr.
Gewicht: 900 kg.
Max. aantal personen: 10
Max. motorvermogen: 200 pk 

Standaard uitgevoerd: 
1 royale bestuurdersstoel
Ingebouwde brandstoftank
Navigatie verlichting  
RVS stuurwiel
RVS railing en kikkers
RVS zwemtrap
RVS raambeugel
L-zitting
 
Optioneel verkrijgbaar: 
Dekkleed
Consolehoes 
Bimini top
Chemisch toilet 
Extra stoel



PRINS 720 Gran Tourismo (GT)
De Prins 720 Gran Tourismo is onze nieuwste aanwinst. Vooruitstrevend, futuristisch, zijn tijd vooruit! De uiterst strakke belijning maakt deze Prins 
tot lust voor het oog.  Deze sportieve Prins is voorzien van een zeer ruim bemeten cabine met cabrio/schuifdak. Hierdoor ervaar je de binnen-
buitenbeleving als in geen ander schip van deze afmetingen. Met een lengte van bijna  7mtr en breedte van 2,5mtr is hij toch compact. Zowel in 
de cabine als buiten ervaart men deze Prins als zeer ruim en uiterst comfortabel. Zo behoort een rondzit (om te bouwen naar 2 persoons bed) 
tbijvoorbeeld tot de standaard uitrusting evenals een spoelbakje met kraan en een koelkastje. De uitrusting is dus ronduit rijk te noemen en com-
bineert  een gevoel van luxe met veel ruimte en praktisch comfort. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het dak met één handbeweging 
gesloten of geopend. Ook het achterzeil is volledig uitneembaar. Het nieuw ontworpen onderwaterschip staat garant voor onovertroffen vaareigen-
schappen en stabiliteit bij zowel lage als hoge snelheden.. Met de Prins 720 Gran Tourismo hebt u dus een luxe sportieve gezinsboot die zich leent 
voor korte én langere tochten. De Prins 720 Gran Tourismo vaart met 140pk al bijna 60km per uur. De maximale motorisering is 200pk. 

PRINS 720 Gran TourismoPRINS 720 Gran Tourismo



Specificaties: 
Lengte: 6.80mtr.
Breedte: 2.50mtr.
Diepgang: 0.40mtr.
Gewicht:  1800kg
Max. aantal personen: 7
Max. motorvermogen 200pk

Standaard uitgevoerd: 
Rompkleur grijs/wit, Console grijs
Volledige kussenset Diamante ‘Taupe’
RVS railing en kikkers
Volledige kussenset
Rondzit / bed combinatie
Spoelbakje met kraan
Koelkastje met vriesvak
Vaste tank 120 liter
Navigatie verlichting
Skibeugel

Optioneel verkrijgbaar: 
Teaklook pakket op kuipvloeren
Volledige achtertent
Hydraulisch stuursysteem
Bimini top



Uw Prins Console boten dealer:

Voor alle dealers zie: 
www.prinswatersport.nl

Modelwijzigingen alsmede drukfouten voorbehouden.
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o = Optioneel verkrijgbaar 
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Prins 475 Open
Prins 480 Open
Prins 500 Open
Prins 555 Open
Prins 570 Open
Prins 580 Sundeck
Prins 580 Cabin
Prins 625 Sundeck  
Prins 720 Gran Tourismo

Rvs stuurwiel  Rvs railing/kikkers  Rvs zwemtrap  Volledige kussenset  Zonnedek  Vaste Brandstoftank  Ruim Console  Ankerluik  Navigatieverlichting  2de stoel


