Prijslijst Pointer 25
Standaard Pointer 25 zonder motor, met zeilen en service-accu
Zeilen en tuigage
Grootzeil 21 m2 Dacron Basic + 2 x rif
Grootzeil 21 m2 Dacron Performance + 2 x rif (meerprijs)
Grootzeil 21 m2 Laminaat Performance + 2 x rif (meerprijs)
Rolfok 12 m2 Dacron Basic
Rolfok 12 m2 Dacron Performance (meerprijs)
Rolfok 12 m2 Laminaat Performance (meerprijs)
Gennaker
Code-0 met furler
Beslag voor gennaker/code-0 compleet met dekogen, blokken en schoten,
boegspriet
Keerfok uitrusting
Overloop Harken
Ophouder giek
Licht weer pakket, hogere mast, incl.zeil

€ 59.500,00

standaard
€ 290,00
€ 580,00
standaard
€ 210,00
€ 400,00
€ 2.020,00
€ 2.390,00
€
€
€
€
€

1.150,00
1.150,00
1.040,00
660,00
1.950,00

Maindrop systeem (lazy jacks met vaste zeilhuik, dicht ritsbaar)

€

830,00

Huik standaard

€

430,00

Lazy jacks

€

360,00

Hoes rolfok

€

480,00

UV band op fok

€

310,00

Buiskap inclusief RVS frame

€ 1.550,00

Kuiptent over de giek

€

620,00

Canvas met ritsen vooronder

€

870,00

Dektenten en zeil accessoires

Comfort dek
Zeereling

€ 2.490,00

Zwemtrap

€

550,00

Kussens in de kuip

€

860,00

Esthec Nautical Decking op dek exclusief kuip

€ 5.720,00

Esthec Nautical Decking op banken en kuipvloer

€ 4.050,00

Esthec Nautical Decking op banken

€ 2.300,00
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Esthec Nautical Decking op kuipvloer
Zwemplateau

€ 2.150,00
€ 2.450,00

Comfort kombuis
Gootsteen, gasfornuis met kraan en watertank 50 liter

€ 1.670,00

Gootsteen met kraan en watertank 50 liter

€ 1.020,00

Fornuis gas

€ 1.100,00

Fornuis spiritus

€

Koelkastlade 30 ltr

€ 1.090,00

Toilet met handpompbediening en vuilwatertank

€ 1.350,00

Chemisch toilet Porta Potti

€

Verwarming Webasto in kajuit

€ 2.750,00

Tafel voor zowel in kajuit en kuip

€

550,00

400,00
590,00

Electronica & motor
Yanmar motor 1GM10 met saildrive SD-20 en klapschroef

€ 12.900,00

Torqeedo 4.0 POD motor, klapschroef en 2x lithium accu 24V/108A

€ 12.900,00

Outboard Torqeedo cruise 2.0 – bediening kuip – lithium accu 26V/104Ah

€

7.900,00

Walaansluiting stroom (inclusief snoer) en acculader

€

1.040,00

Zonnepaneel op kajuit 72,5 x 68 cm (voor opladen service accu)

€

1.240,00

Magneet kompas

€

350,00

Speed/diepte/log i50 Tridate Raymarine

€ 1.540,00

Windmeter i60 wind Raymarine

€ 1.670,00

Kaartplotter a65 5,7" Display Raymarine

€ 1.740,00

Marifoon klasse D-NL Ray 49E DSC Raymarine

€

710,00

Stuurautomaat ST2000+ Raymarine

€

930,00

Omvormer 700 W met automatische schakeling

€ 1.220,00
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Extra accessoires
Bulbkiel met 1,50 meter diepgang (meerprijs)

€ 1.840,00

Bulbkiel met 0,80 meter diepgang met dubbele roeren (meerprijs)

€ 4.990,00

Anker met tros

€

290,00

Vlag met stok en houder

€

160,00

Systeem relingtassen in kajuit (RVS kabelsysteem)

€

370,00

Relingtassen voor in de kajuit

p.o.a

Blinds/hor voor vluchtluik

€

410,00

Raam shutters

€

400,00

Trailer inclusief keuring

€ 6.770,00

Reservewiel en Slot voor trailer

€

450,00

Veiligheidspakket: branddeken, EHBO offshore, rescue buoy en coastal
noodsignalenset

€

420,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW 21% en af werf

Beschrijving standaarduitrusting Pointer 25
Basisuitrusting
Romp in kleur naar keuze, dek in kleur lichtgrijs, kajuit in drie kleuren naar keuze, kiel gietijzer
gegoten bulb 700kg, balansroer met helmstok polyester zwart gecoat en verstelbare joystick.
Tuigage
Grootzeil 21 m2 Dacron Basic + 2x rif, rolfok 12 m2 Dacron Basic, mast en giek Neutmast,
rolinstallatie fok Harken, staand- en lopend want, kraanlijn, neerhouder, val voor gennaker.
Comfort dek
2x harken lieren + handels, 6x kikker + overig dekbeslag, windex, rvs stootlijst, ventilatie kajuit,
transparent luik kajuitingang, flushluik voordek.
Comfort kombuis
Kussens (waterbestendig vinyl) in de kajuit in kleur naar keuzen, rugleuning opklapbaar.
Motorisatie en electronica
Motor zie optielijst. Service-accu 12V/100A electronica panel & verlichting, driekleuren toplicht,
ankerlicht en stoomlicht, 12 volt aansluiting.
Overig
Naam en thuishaven op de boot, Stootwillen, landvasten, primer + antifouling, bilgepomp,
inspectiedoppen, brandblusser.
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