Regenboog 18
Standaard uitvoering 2014
Specificaties
Lengte (over alles)

6.10 m

Motor

Vetus

Breedte (over alles)

2.30 m

Motorvermogen

12 pk

Diepgang

0.45 m

Inhoud brandstoftank

43 ltr

Doorvaarthoogte

1.05 m

CE keuring categorie

C

Gewicht

1050 kg

Comfort

Navigatie en Veiligheid

Cabrioletkap met oprolbaar voorraam

Hoofdschakelaar in afsluitbare bakskist

en schuin achterzeil

Aluminium zwemtrap, klapbaar, op te bergen in bakskist

Zit- en rugkussenset (met piping en knopen)

Verlichting 360° rondom schijnend; uitneembaar

Rondzit in achterschip

Handlenspomp

Teakline koffietafel op motorkist

Brandblusser

7 cm kabelaring met roestvrijstalen spanners

Antislip op dek

Extra isolatie motorruim (lood/bitumen) en waterlock

Roestvrijstalen waterafvoeren in de kuip

Bergruimte in voorpunt achter zitting
Afsluitbare luiken in bakskisten

Voortstuwing
Motorfundatie met houten spanten en ingelamineerde

Algemeen

stalen strips

Keuze standaard rompkleur in combinatie

Watergesmeerd schroefassysteem

met standaard dekkleur

Waterafscheider / groffilter / brandstofafsluiter

Aangehangen roer met teakwangen

Brandstoftank met tankmeter

Uitgebreid dashboard incl. voltmeter en
dieselniveaumeter

Standaard kleuren

Antifouling

Romp: Off white, Ivory, Navy blue / Dek: Off white, Ivory

Stuurconsole met teak dashboard en teak/

Kap: Dune beige, Hemp beige, Navy blue, Zwart

roestvrijstalen stuurwiel 50 cm

Kussens: Dune beige, Hemp beige, Navy blue, Zwart

Roestvrijstalen motorbediening, stokbolders, vlaggen-

Piping en knopen standaard in de kleur van de kussens

stokhouder en fenderogen
Striping en logo's

De werf behoudt zich het recht voor prijzen en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en gelden vanaf 1 januari 2014
Levering af werf Woudsend.
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Regenboog 18
Optielijst 2014
Standaard uitvoering met 12 pk 2 cilinder Vetus diesel

€

31.000

Standaard uitvoering met 16 pk 2 cilinder Vetus diesel

€

32.125

Standaard uitvoering met 28 pk 3 cilinder Vetus diesel

€

33.995

Standaard uitvoering met 21 pk 3 cilinder Nanni diesel

€

33.995

Voortstuwing
Hydraulische besturing i.p.v.mechanisch
Verstelbare stuurbus voor hydr. besturing
Aluminium trimvleugel;
gemonteerd op kielbalk
Roestvrijstalen hak; zwaar uitgevoerd
Boegschroef
Comfort
Meerprijs cabrioletkap; met doorlopende
hoge achtertent
Zonnebed inclusief houtset en kussenset
Droogtoilet, ingebouwd in kuipbank
Extra accu met 3-standen schakelaar
LED kuipverlichting; 4 stuks, roestvrijstaal
Biminitop; Sunbrella in kleur beige
Teakhouten koffietafel met massieve randen
uitklapbaar op voet
Lounge tafelblad,
klapbaar met veel bergruimte
Roestvrijstalen boegstrip met sleepoog
RVS bekerhouder enkel (voor 1 beker)
RVS bekerhouder dubbel (voor 2 bekers)
Hout en touw
Meerprijs massief teak kuipvloer;
gerubberd en afgekit, incl. teak opstapjes en
teak koffietafel
Teak inbouwvakken (open), per stuk

Navigatie en veiligheid
Navigatieverlichting (rood/groen in de boeg)
in roestvrijstaal en heklicht
Roestvrijstalen zwemplateau met teak
planken en zwemtrap, 2-delig aan
weerszijden van roer
Onderhoud
Rijzeil
Winterzeil met strevel

€ 1.100
€
950
€
875
€
405
€ 2.525

€ 1.630
€
995
€
500
€
550
€
400
€
995
€

300

€
€
€
€

600
330
80
100

€ 2.475
€
385

€

Algemene opties
Afwijkende kleur kap
Afwijkende kleur kussens
Meerprijs luxe kussenstoffering
Afwijkende kleur romp
Afwijkende kleur dek
Buiskaphoes
Meerprijs zwarte kabelaring
Electrische lenspomp (automatisch)
Roestvrijstalen handgreep
op stuurconsole
Roestvrijstalen instaphulp
Roestvrijstalen strip op de flens
(onder de kabelaring)
Radio/mp3 speler
inclusief 4 speakers en afstandbediening
12V aansluiting op stuurconsole
Rvs poolanker (5 kg) met 15 mtr lijn
Teak/roestvrijstalen stuurwiel 60 ipv 50 cm

€
€

330
450

€

650

Afleveringskosten incl. afleveringspakket €
395
bestaande uit;
2x fender
2x fenderlijn
2x landvast met oogsplits
Nederlandse vlag
Vlaggenstok (hout)
2x naam boot (aangebracht)
1x thuishaven (aangebracht)
1x reservecontactsleutel en 1x reserve hoofdschakelaar
Handleiding boot

395

995

De werf behoudt zich het recht voor prijzen en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en gelden vanaf 1 januari 2014
Levering af werf Woudsend.
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270
300
850
415
390
150
300
505

€ 1.295
€
75
€
255
€
250

€ 2.075

€

€
€
€
€
€
€
€
€

