Wester-Engh 800 Cabin
Afmetingen:
Lengte overall
Breedte overall
Doorvaarhoogte
Diepgang
Gewicht

: 8,18 meter
: 2,83 meter
: 1,45 meter (is variabel)
: 0,80 meter
: 2500 kg (is afhankelijk van uitvoering)

Geheel compleet en standaard uitgevoerd met:


Polyester romp (overnaads) met teak voor- en achtersteven
(kleur naar keuze)



Voorzien van antifouling en zwevende waterlijn
(kleur naar keuze)













Massief teak potdeksel (potdeksel is afgerond)
Teak aangehangen roer
Teak sierlijst onder de kabelaring
Teak voor/achterdek met gangboorden
Twee luiken gemonteerd bovenop achterdek en voordek
Teak lijst onder kabelaring
Chroom/RVS gepolijst beslag
Kabelaring met kopleguaan (lengte kopleguaan 3 meter)
Opklapbare zwemopstapjes bevestigd op het roer









Keukenblad uitgevoerd in hardsteen
Kookgelegenheid en wasbak met kraan
Toilet (droog toilet)
Elektrisch controlepaneel

Aankleding:






Kussenset kuip (zitkussens)
(kleur naar keuze)
Kussenset kuip (rugkussens)
(kleur naar keuze)
Kussenset kajuit
(kleur naar keuze)
Twee uitneembare ruggensteuntjes
Kuipzeil

Techniek:

Kuip uitvoering:







Polyester binnenschaal met in de banken zeven
opbergcompartimenten
Compleet teak kuipvloer
Teak stuurstand met robuust stuurwiel (70cm)
Teak motorkist
Vier verhaalklampen
Vier verzonken landvastgeleiders in de potdeksel
Kuipverlichting
Twee geïsoleerde bakskisten (waarvan één geïsoleerd is voor
koeling)









Ingebouwde Vetus 33 pk (4 cilinder) dieselmotor
Speciale isolatie motorkist met zware fundatie en dempers
Stuurinrichting is hydraulisch aangedreven
Motorpaneel met contactsleutel
Navigatieverlichting (geplaatst op roer en steven)
Luxe klokkenset (bestaande uit toerenteller, watertemperatuur-,
dynamo-, brandstofmeter)






Wester-Engh schakelpaneel incl. 12 Volt aansluiting
Tweede accu t.b.v. accessoires
Automatisch brandblussysteem gemonteerd in de motorruimte
Touwsnijder, scherp rond RVS mes gemonteerd op de schroefas

Kajuit uitvoering:

Vaarklaarpakket:



















Compleet mahonie en teak ingetimmerde kajuit
Teak schuifluik
Teak handgreep op kajuitdak
Teak kajuit deuren (afsluitbaar)
Zes patrijspoorten
Riante slaap mogelijkheid voor twee personen
Speciaal koudschuim kussens in kajuit (voor heerlijk slaapcomfort)
Kajuit verlichting
Vaste koelkast ingebouwd (compressor)

CE controle met CE-Keur
Nederlandse eigenaarshandleiding
Ligplaats en naam geplaatst op romp (in sierletters)
Vaarklaarpakket (4x landvasten, 4x fenders, scheepstoeter, anker en
noodhelmstok)



Brandblusser

Totaal prijs inclusief BTW

€ 99.500,-

Levering af werf te Goes
Voor overige opties zie achterzijde

Van der Vlies Nautic – Hensonweg 10 – 4462 GV Goes
Tel. +31 (0)6-24531080
Info@vandervliesnautic.nl www.vandervliesnautic.nl

Wester-Engh 800 Cabin
Mogelijke opties:
Motor

Vetus 42 pk (4 cilinder)

Vetus 52 pk (4 cilinder)

€
€

1.750,2.850,-

Accessoires

Potdeksel / voor–en achterdek / handgreep gelakt

Dekzeil met strevel

RVS zeereling

RVS stuurstand beugel

Titane gecoat beslag (let op niet alles kan gecoat worden)

Tweede inbouw koelkast met compressor

Toilet inbouw met handpomp (ex vuil water tank)

Porta Potti (chemisch toilet)

Radio / CD speler (boxen met mahonie front)

Boegschroef (35 Kgf)

Walstroom aansluiting Mastervolt (met 25mtr kabel)

Wasbak met kraan (koud water)

Abus ketting slot met oog gemonteerd

RVS Zwemtrap

Zonnedek in de kuip met kussens

Vaste tafel in de kajuit

Dieptemeter / Snelheidsmeter

Wasbak met kraan (warm water met boiler)

Kuipverwarming Volvo (standverwarming)

Vleugels onder romp gemonteerd

Compleet teak intimmering

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.100,2.000,2.000,495,2.250,1.475,825,285,1.200,2.250,500,725,195,475,1.350,975,1.500,2.400,1.450,2.500,12.500,-

Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Leveringen geschieden onder onze voorwaarden.
Leveringen af werf te Goes
Hiermee komen oude prijslijsten te vervallen.
Goes, 13 oktober 2013

Wij leveren tevens een compleet service programma met o.a. winterstalling, onderhoud,
reparatie en haal en breng service. Proefvaart op afspraak is altijd mogelijk.
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