
Noordkaper 31 Azur prijslijst 2023  € incl. btw21%

standaardboot volgens beschrijving , torensloeptuigage 188000

Opties :
MEERPRIJS

Casco :
Romp in andere kleur gelcoat 900
Flexiteek op gangboorden en voor en achterdek 8200
Flexiteek potdeksels 2750
Vaste buisreling ipv. draadreling, incl. 3 poortjes 1100

Interieur : standaard beukenhout
kersen interieur op aanvrag
mahonie interieur op aanvraag
volkunststof werkbladen ; Staron, kleur naar keuze 1500

Techniek :
Victron Multiplus omvormer/acculader  1600W/70A digitaal paneel 1900
electrisch toilet 850
Warmwater met boiler en mengkranen in toilet en keuken 1600
buitendouche in kuip 350
heteluchtverwarming Eberspächer D2 (2000W) 2850
heteluchtverwarming Eberspächer D4 (4000W) 3800
radio/CD speler met 2 luidsprekers 400
,,          ,,                4 ,,        ,,      (2 in kuip) 500
Raymarinne 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 stuurautomaat op hydraulisch stuurwerk 3750
zonnepaneel 80 W met regelaar 1250
boegschroef 40 kgf , relais , bediening , eigen accu 3900
boegschroef 65 kgf , relais , bediening , eigen accu 4450

Tuigage :
Torenkottertuigage met stagfok en rol/reefkluiver 2700
rolreef profiel op stagfok 1350
Gennaker / Bollejan 48 m2 1750
2 extra lieren type ST20 voor bediening Gennaker 1200
Topdown furling systeem, halslijn, verlengde boegspriet tbv Gennaker 2800
maststrijkinrichting met mastkoker, slingerwant, sprenkel, talie 3200
Hoes over rolkluiver 700
Hoes over fok 500

Uitrusting :
tent met buisframe, aan te ritsen aan buiskap 1700
kussenset in middenkuip 6 x zitting , 2 x rugkussen 1125
kussenset in stuurkuip 3 x zitting , 3 x rugkussen 550
Gordijnen voor poorten, ramen en vluchtluik, met rails en montage 700
hoes over stuurstand 140
Kuiptafel iroco, hangoormodel groot 725
Spacerflex veren onder matrassen 450
zitjes in hekstoel 320

Geleverd : vaarklaar af Friesland , Nederland
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