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Bestelformulier Daymate					

HOORA
YACHTS

Naam:					
Bouwnummer:					
Totaalprijs incl. opties en BTW									€ 67,300.00			
Romp				

Volglas polyester met vinylester buitenlaag. Gelcoat RAL 9010 met striping naar keuze		

€ -			

Potdeksel en verschansing + lijst op de kuiprand in Flexiteek					

€ -			

Dek in sandwich polyester met anti-slip vakken. Gelcoat in RAL 9010		€ -			
Kiel met bulb, gemonteerd en gelamineerd aan de romp					

€ -			

Balansroer met RVS roerkoning en helmstok							€ -			
In een gewenste kleur d.m.v. wrapping (vanaf prijs)						

€ 2,850.00			

Solid epoxycoating + Finsulate antifouling bekleding						

€ 2,400.00			

Solid epoxycoating + antifouling op onderwaterschip						

									Subtotaal romp
Zeilen en tuigage				

€ 1,360.00			

€ -			

Grootzeil 16,5 m2 Dacron Performance + 2x rif							

€ -			

Grootzeil 16,5 m2 High Performance Racing, Lite skin grijs + 2x rif				

€ 815.00			

Grootzeil 16,5 m2 High Performance Racing, Carbon Tape, Jeans grijs				

€ 1,040.00			

Fok 10,5 m2 Challenge Dacron									€ -			
Fok 10,5 m2 High Performance Racing, Carbon Tape, Jeans grijs				
Fok 10,5 m2 High Performance Racing, Lite skin grijs						
Verjongde aluminium mast met epoxy poedercoating + giek met epoxy

€ 470.00			
€ 330.00		

poedercoating in zwart of wit									€ -			
Staand want in 4 en 5 mm									€ -			
Lopend want; Dynema grootzeil- en fokkeval, kraanlijn, neerhouder,

cunninghumhole, onderlijkstrekker en 2 smeerrepen t.b.v. reven				

€ -			

Gennaker 37m2										€ 1,650.00			
Beslag voor gennaker compleet met dekogen, tacklijn, blokken en schoten			

€ 750.00			

Keerfok, rail met slede, blokken en stop ends							

€ -			

Boegspriet											€ -			
Rolreefsysteem Bamar C0T manual furler t.b.v. keerfok incl. stopper				

€ 2,150.00			

Giekophouder											€ 685.00			
Led 3 kleuren toplicht met waterdicht stopcontact (ankerlicht)				

€ 445.00			

Draadloos 3 kleuren toplicht met zonnepaneel							€ 215.00			
Windex windvaan										€ -			
								Subtotaal zeilen en tuigage

€ -			
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Dekbeslag				

2 x Lewmar 15ST fokkeschoot lieren + handle							

€ -			

2 x triple Lewmar stopper, Lewmar mastvoetblokken en Lewmar grootschootblokken		

€ -			

2 x Lewmar 15ST vallieren + handle								€ -			
6 x klapkikkers											€ -			
Verstelbare achterstag									€ -			
2 x luchthappers										€ -			
2 x patrijspoort € 950.00			
Subtotaal dekbeslag

€ -			

					
Interieur				

Wand- en plafondbekleding met Vyvavinyl							€ -			
2 wandkastjes met klep uitgevoerd in mahonie						

€ -			

Kussenset in de punt en hondenkooien, rug- en zitkussens in zitgedeelte; uitgevoerd
in 10 cm schuimrubber, stof in & outdoor Voyage en kleur naar keuze. Andere

stoffen mogelijk tegen meerprijs								€ -			
Kookkist met Origo spiritus 1 pits kooktoestel							

€ 1,525.00			

Koelkastlade 25 liter ingebouwd in kuip								€ 1,245.00			
Draagbaar toilet, inbouw mogelijk op verschillende plaatsen - onder trap			

€ 225.00			

Uitbreiding met 3 extra lichtpunten + dimbare schakelaar					

€ 385.00			

Led-verlichting strips in hondenkooien en onder banken					

									Subtotaal interieur

€ 300.00			
€ -			

Installatie				

95 Ah Service accu met schakelpaneel, 4 lichtpunten, 350 Watt acculader,

walstroomaansluiting en 230V + 12V stopcontact						

€ -			

									Subtotaal installatie € -			
				
Motor				

Yanmar 1GM10 met saildrive SD-20 en klapschroef						

€ 12,200.00			

3000 cycli en 35A acculader (3 uur laadtijd)							

€ 13,525.00			

Aquatro 3.5kW POD motor met Flex-o-fold klapschroef, 1x lithium accu 48V/100ah

48V/144 Ah 3000 cycli, meerprijs op standaard accu 48V/100Ah 3000 cycli			
Torqeedo 2.0 POD motor met Flex-o-fold klapschroef, 1x lithium accu 24V/145 Ah,

€ 1,900.00			

800 cycli en 350 Watt acculader (10 uur laadtijd)						

€ 9,200.00			

Ah, 800 cycli en 650 Watt acculader (7,5 uur laadtijd)						

€ 12,855.00			

Torqeedo 4.0 POD motor met Flex-o-fold klapschroef, 1x lithium accu 48V/108

							Subtotaal motor en electronica

€ -			

PRIJSLIJST EN OPTIES
DAYMATE

3 /4
HOORA
YACHTS

Navigatie instrumenten				

Raymarine kaartplotter a65 5,7” display							€ 1,900.00			

Raymarine windmeter i60 wind								€ 1,595.00			

Raymarine speed/depth/log i50 Tridata							€ 1,580.00			

Raymarine stuurautomaat ST2000+								€ 950.00			
							Subtotaal navigatie instrumenten

€ -			

					
Buiskap				

Standaard Buiskap, materiaal Sunbrella+ incl. rvs-frame en Flexiteek lijst op kajuitdak		

€ 1,575.00			

Verlengde buiskap tot ca. halverwege de kuip, materiaal Sunbrella+ incl. extra rvs- frame

€ 2,365.00			

Kuipzeil tot voorkant achterdek									€ 915.00			
Kuiptent tot achterkant achterdek, incl. rvs-frame, uitritsbaar achterraam en ritsbare
zijramen met bevestiging op midden van het dak

(meerprijs in combinatie met verlengde buiskap)						

€ 1,585.00			

Horgaas voor uitritsbare achterraam van kuiptent						

€ 175.00			

Verduistering voor alle ramen									€ 575.00			
									Subtotaal buiskap
Zomertent				

Afdektent over het gehele schip tot net over stootlijst bij staande mast. Materiaal Stamoid.

€ -			

€ 3,035.00			

									Subtotaal wintertent € -			
				
Zeilaccessoires

			

Giekhuik											€ -			

Lazy Jacks											€ 280.00			

Lazy Jacks + Maindrop systeem								€ 865.00			

Rolfokhoes											€ 595.00			

UV band op fok											€ 225.00			
							Subtotaal dektent en zeilaccessoires € -			
					
Comfort aan dek				

Wegneembare zwemtrap									€ 575.00			

Kussens in de kuip										€ 800.00			

Flexiteek op loopdek										€ 3,400.00			

Flexiteek op banken en kuipvloer								€ 2,850.00			

Flexiteek op achterdek										€ 3,000.00			
								Subtotaal comfort aan dek

€ -							
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Accessoires				

Naam en thuishaven										€ 140.00			

Vlag met stok en houder									€ 170.00			

Anker met lijn											€ 275.00			

Stootwillen, incl. hoes + 4 landvasten								€ 350.00			

Kuiptafel											€ 500.00			
JBL bluetooth radio USB & mini-jack aansluiting inclusief 2 speakers				
Vallen/Lijnen opbergzak in kuip, set 2 stuks							

€ 750.00			

€ 155.00			

Gekeurde trailer inclusief reservewiel								€ 5,300.00			
								Subtotaal accessoires

€ -			

					

Afwijkende en/of extra opties				
					
					
					

						Subtotaal afwijkende en/of extra opties

€ -			

					
					

											Totaal € 67,300.00			

Koper
Datum:		-		Naam:

Hoora
Datum:		-		Naam:

