
Prijzen Wanderer-36 POLYESTER  , standaard en opties 2023              €
prijzen incl. 21% BTW af Friesland
Standaarduitvoering : 312500
Opties :      meerprijs
Casco : 
romp in afwijkende kleur gelcoat 1035
dubbel, gehard glas in 6 kajuitramen (€ 125 per raam) 750
 Verhoogd dekhuis , 4  ramen in voorzijde ipv. Patrijspoorten 7100
vaste buisreling ipv. draadreling , incl. 3 poortjes 1500

Timmerwerk :  Flexiteek potdekken om gehele romp 3400
                           gangboorden en loopdekken in Flexiteek 8900

Interieur standaard in beukenhout uitgevoerd
kersenhout op aanvraag
Mahonie op aanvraag
Volkunststof werkbladen in keuken en toilet 1700

Techniek :
Nanni N4.50 50 pK motor (in plaats van 40 pk) 4050
Victron multiplus 1600W met digitaal paneel 1900
Electrisch toilet , porceleinen pot 850
buitendouche in kuip 350
Heteluchtverwarming Eberspächer D5 met 4 uitstromers 4450
zonnepaneel 2x 100 W met regelaar, overloopbaar 1900
radio CD met luidsprekers 400
,,          ,,                4 ,,        ,,      (2 in kuip) 500
Raymarine marifoon met antenne geïnstalleerd 975
Raymarine : AIS transponder 1250
Raymarine GPS / plotter met basiskaart W-europa : touchscreen 7" 1850
Raymarine windmeterset met gever incl. multifunctioneel display 1200
Raymarine hydraulische stuurautomaat 4700

electr. Boegschroef compleet ingebouwd 65 kgf 4450
electr. Boegschroef compleet ingebouwd 85 kgf 4900

Tuigage : 
 gennaker  / bollejan 65 m2 2050
stripper voor gennaker 650
2 extra lieren type ST20 voor bediening Gennaker 1200
Topdown furling systeem, halslijn, verlengde boegspriet tbv Gennaker 2950
Hoezen voor rolfok en rolkluiver 1400

Uitrusting : 
buiskap met buizenframe voor doghouse uitvoering 1850
tent met buisframe, aan te ritsen aan buiskap 1750
kuipkleed aan buiskap aan te ritsen 750
kussenset in kuip 5 x zitting , 2 x rugkussen 1175



Gordijnen voor poorten, ramen en vluchtluik, met rails en montage 900
kuiptafel aan stuurkolom 600
bimini boven kuip , wegklapbaar met hoes 1800
Hoes over stuurkolom 140
Spacerflex veren onder matras eigenaarshut 450
2 Zitjes in hekstoel 320

Het schip wordt vaarklaar geleverd af Friesland , NL
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