
  

Prijslijst 2012

Standaarduitvoering  Marieholm 33 Classic 169.850,00€   incl. 19%BTW

Opties:

Free versie -€                   

Class versie 20.000€         

» vergaand bewerkt interieur waarbij deurtjes ingelegd worden in massief lijstwerk  en rolluik voor paneel;

» vormgegeven met gebruikmaking van rondingen i.p.v. recht opdek; lijstwerk op beschieting i.p.v. vinyl;

» luxe stoffering op houten rug; gordijnen; toiletaccessoires;

» de classversie wordt aangegeven door een goudstriping op de romp

Klassieke interieurindeling 2.600€           

» enkele ingang naar achterkajuit, sanitair naar achteren, kaartentafel naar achteren, bank tegenover tafel

» diepe bakkist BB

Minibar i.p.v. vuilnisbakje 685€              

Teakinterieur 5.000€           

Tussenschot + vulkussen voorkajuit "Honeymoon" 350€              

Extra vluchtluik in salon size 44 met trimfouling 949€              

Extra rolluik in salon (class versie) 623€              

Teak stootlijst rondom 2.725€           

Teak op kuipvloer 2.570€           

Teak op kuipbanken 3.604€           

Teak op dek 11.258€         

Donkerblauwe kleur romp 1.595€           

Volvo Penta D1-30/MS10 EVC (29PK) 2.965€           

Lijnsnijder 420€              

Akkuladerset 2.184€           

» Mastervolt IVO Smart 25A, walstroomkabel, dekdoorvoer, stopcontact en aardlek

Systemmanager 972€              

» uitgebreide bediening omvormer en lader met verbruiksmeting electr. Groepen

Beschrijving standaarduitvoering

Volvo Penta D1-20 met keerkoppeling, watergesmeerd schroefassysteem met 2 blads schroef, motorisolatie, 

zeewaterfilter met beluchter, brandstofvoorfilter, startaccu (70Ah) en verbruikersaccu (90Ah) d.m.v. blokdiode 

gescheiden, electrisch drinkwatersysteem en handpomp voor spoelen met buitenwater,  handbilgepomp en 

electrische  bilgepomp met indicatiepaneel, water- en brandstoftank inhoudmeetinstrumenten, indicatiepaneel 

navigatie-verlichting, schakel en zekeringpaneel (10 schakelaars) alles geschakeld met centrale rails, 

kaartentafelverlichting, luchthappers kajuit (4x) en luchthappers bakkisten (2x), voetrail met tussen- en 

eindstukken, 6 scepters, railing, hek- en preekstoel, zwemtrap, bolders (6x), luxe interieurbetimmering, 

halogeen interieurverlichting met dimmer voor salon, 4 lichtpoorten in achterkajuit, 5 lichtpoorten in kajuit, 1 

lichtpoort in natte cel, vluchtluik in voorkajuit, RVS watertank (ca. 125 ltr), RVS dieseltank (ca. 60 ltr), helmhout, 

koelbox, 2 pits gastoestel, gassysteem met 1 x 5 kg propaan met gaskeurrapport, 2 wasbakjes en kraan, 

afvalemmer, faecalienverzameltank met DIN dekdoorvoer,  handmatig pompsysteem, onderwatertoilet, 

wasbakje en kraan in natte cel, RVS grepen in natte cel en kombuis, teak grepen op kajuitdak en in kajuit tegen 

plafond, voldoende grepen in kajuit, kast voor natte kleding, snijplank, afdekplank voor gasfornuis en 

wasbakjes, stoffering, doorgelat grootzeil   (27,5 m2), rodkicker, lazy jack systeem, naar keuze genuarails op

BB/SB of keersysteem op voordek voor fok(22 m2), huik grootzeil, sprayhood, 2 reven bedienbaar vanuit de 

kuip via Seldén single reef systeem, selftailing schootlieren (ST40), vallieren (ST16), windex, 

navigatieverlichting, teak op kuipranden, zilverstriping, brandblusser 2 kg, magnetisch kompas en Bidata 

systeem geplaatst op kajuitwand, stootwillen (4x), landvasten (3x), vlag en vlaggestok, zilverkleurige striping, 

CE certificaat A met handleiding. 
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12/1200 Omvormer 3.177€           

» Mastervolt Mass Sine omvormer incl. omschakelsysteem

12V stopcontact in paneel 135€              

Extra zekering schakelpaneel (5 schakelaars) in paneel 1.040€           

Loze leiding vanaf paneel naar willekeurig punt schip 250€              

Boiler 20ltr/ 220V en motorverwarmd; warmwatersysteem in gehele schip 2.893€           

220V bedieningspaneel 485€              

» voor bediening 2 schakelaars (stopcontact en boiler0

Perspex beschermdeksel voor omkasting van instrumenten motor 125€              

Dekverlichting combi met toplicht 465€              

Extra verbruikersaccu 90Ah in omkasting 385€              

Kachel Wallas 30D incl. paneel 4.138€           

Koelsysteem Danfoss 35DB incl. paneel 2.417€           

Doucheset in natte cel met grijswaterverzameltankje en automatisch afpompmogelijkheid 1.651€           

Buitendouche 742€              

Teakrooster in douche 685€              

Electrisch toilet / feacaliensysteem 970€              

RVS boegbeslag met ankerrol en geleiding naar ankerbak 1.180€           

Ankerlijn, kettingvoorloop, lichtgewicht anker en eenvoudige boegroller 990€              

Ankerlier mech./40m ketting of 40m 16mm ankerlijn met 10m loodlijn/; 16 kg ploegschaaranker 2.404€           

» gegalvaniseerd en alleen in combinatie met het RVS boegbeslag

Ankerlier electr./ 40m ketting/ 16 kg ploegschaaranker 4.221€           

» gegalvaniseerd en alleen in combinatie met het RVS boegbeslag; bediening door voetschakelaars

Meerprijs RVS 16 kg ploegschaaranker 795€              

Ovencombi in kooktoestel 757€              

Halfcardanische ophanging + pannenklem 196€              

Extra gasbun voor reservefles 5kg propaan 651€              

Audiosyteem CD/radio met 2 luidsprekers 750€              

Marifooninstallatie Ray 55E compleet 1.780€           

Console voor instrumenten boven kajuitingang 804€              

Bevestigingsoog voor lifeline in kuip onder rails 46€                

Zwaluwkast (open) in kuiprand) 2x 454€              

Grotere dieseltank van ca 60ltr naar ca 100ltr (watertank max 125ltr) 936€              

Grotere watertank van ca 125ltr naar ca 165ltr (dieseltank max 60ltr) 936€              

Boxspringmatrassen voorkajuit 985€              

Boxspringmatrassen achterkajuit 985€              

Sierkussen in std stof 95€                

Furlex Genua rolreefsysteem type 207S 3.050€           

Spiboom geplaats op voorkant mast 962€              

Genuarails BB/SB met 2 sledes en 2 fixed of  keersysteem voordek met 1 slede en 2 eindblokken 2.962€           

» 1 systeem is standaard

Achtertent geintegreerd met sprayhood 2.173€           

Reefgenua (I)  voor furlex 3.675€           

Antifoulingbehandeling Hempel (2x lightprimer, 2x milleplus in gewenste kleur) 2.512€           

Afleveringskosten (optuigen, vaarklaar maken, te water laten en in bedrijfstellen systemen) 1.995€           

* Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden; prijzen compleet gemonteerd en inclusief 19% B.T.W.
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