
ACCESSOIRES Prijslijst 2019

Opsomming van veel gekozen extra's.

Niet genoemde accessoires op aanvraag.

Beveiliging en veiligheid in en om de boot:

Motorslot t/m 25pk (buisslot over de 2 motorknevels) ART, SCM en TÜV  dus goedgekeurd door de verzekeraars . € 99,00

Motorslot vanaf 30pk (boutslot gemonteerd op motorbout) ART, SCM en TÜV  dus goedgekeurd door de verzekeraars . € 80,00

Double Lock ketting 2.00 meter ART, SCM en TÜV  dus goedgekeurd door de verzekeraars . € 185,00

Double Lock ketting 5.00 meter ART, SCM en TÜV  dus goedgekeurd door de verzekeraars . € 119,00

Brandblusser met bevestigingbeugel Brandblusser: 2kg schuimblusser (type ABC) gemonteerd in uw boot € 65,00

Veiligheids pakket (4 persoons) Pakket 4 reddingvesten; 2kg brandblusser; verbanddoos en noodpeddel/pikhaak. € 150,00

Navigatie verlichting:

Navigatieverlichting set, compleet  Rood en groen licht en uitneembaar toplicht inclusief schakelpaneel. € 300,00

Claxon ovaal - inbouwmodel met chrome frontje Gemonteerd in overleg - inclusief schakelaar. € 175,00

Toplicht - wit rondomschijnend  (uitneembaar) Gemonteerd in overleg - inclusief schakelaar. € 175,00

Accessoires algemeen:

Vlaggenmast klein (30cm)  gemonteerd RVS vlaggenmast met voet en Nederlanse vlag, gemonteerd. € 60,00

Vlaggenmast middelgroot (60cm)  gemonteerd RVS vlaggenmast met voet en Nederlanse vlag, gemonteerd. € 115,00

Vlaggenmast groot (100cm)  gemonteerd RVS vlaggenmast met voet en Nederlanse vlag, gemonteerd. € 155,00

Vlaggenmast groot gebogen  gemonteerd RVS vlaggenmast gebogen met voet en Nederlanse vlag, gemonteerd. € 165,00

Radio met bluetooth/USB/AUX (vanaf) Waterdichte Bluetooth radio, USB/AUX + versterkte antenne + 2x 60Watt boxen. € 695,00

12Volt aansluiting (waterdic ht te sluiten) per stuk: 12Volt aansluiting tbv diverse apparatuur. In overleg te plaatsen in uw boot. € 75,00

Waterski ogen / Slot ogen (set van 2 stuks) Extra RVS ogen gemonteerd achter op de romp tbv waterskiën of walslot. € 65,00

Fenderhaken (set van 4 stuks) 2 stuks RVS fenderhaken (links en rechts) gemonteerd. € 60,00

Kuipverlichting, 5x LED lampjes 'cool white' LED verlichting rondom in de kuip ter verlichting en verfraaïng van uw boot. € 450,00

Biminitop Aluminium diverse maten - VANAF prijs: Biminitop aluminium, maat en kleur in overleg. (RVS frames € 200,00 meerprijs) € 750,00

Vaarklaarpakket Sporttas met:  4 fenders; 4 fenderlijnen; 4 landvasten; anker met ankerlijn. € 175,00

Vaarklaarpakket XL Sporttas met:  6 fenders; 6 fenderlijnen; 4 landvasten; anker met ankerlijn. € 195,00

Chemisch toilet Chemisch toilet; uitvoering en maat naar aanleiding van uw boot € 175,00

Zoeklamp op 12 volt incl. houder (alleen mogelijk i.c.m. beugel stuurconsole) € 215,00

Tablet houder universeel 10 inch (alleen mogelijk i.c.m. beugel stuurconsole) € 199,00

Zwemtrappen:

Zwemtrap: spiegel model voor kleine boten Zwemtrap (klapbaar) met vlakke tredes gemonteerd aan de spiegel. € 175,00

Zwemtrap Tender model voor op zwemplatform Zwemtrap met 3 tredes met  beugelgrepen gemonteerd op het zwemplatform € 400,00

drukfouten/prijswijzigingen  voorbehouden

Alle prijzen  zijn incl. BTW
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