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Motorjacht Blueberry – Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop 

 

BASIS GEGEVENS 

LOA x breedte x diepgang: ± 16.45 x 4.88 x 1.29 m.  
Gewicht/waterverplaatsing: ±30.000 kg / ±30 mn 
Kruiphoogte met gestreken mast tot bovenzijde Variotop® beugel: ± 4,20 m 
Stahoogte VK/salon/AK/stuurhuis: ± 2.00/2.00/2.00/2.00 m. 
Aanbevolen maximaal aantal personen: 8 
2x  5 cil. Volvo Penta Diesel, type D3-150 / ZF 45-H / 3,031 : 1 / 2x 112 kW (150 PK), 3000 rpm 
Tankinhoud diesel: ± 2x 1185 ltr. 
Tankinhoud water: ± 960 ltr. 
Tankinhoud zwartwater: ± 400 ltr. 
 
BASIS INDELING 
Achterkajuit met vrijstaand tweepersoons bed, toiletruimte met wastafel aan SB-zijde, doucheruimte 
gekoppeld aan toiletruimte, ruime kasten aan BB-zijde. Aan SB-zijde twee zitjes incl. tafel 
Ruime U-vormige pantry aan SB-zijde, kastruimte, 1x L-bank aan SB-zijde en clubzetel aan BB-zijde L-
dinette. 
Voorkajuit met vrijstaand tweepersoons bed en kasten, toiletruimte en separate doucheruimte. 
Middencabine met 2 eenpersoonsbedden, waarvan één bed schuifbaar is, zodat dit ook als 2-persoonsbed 
gebruikt kan worden, met lade en legkast. 
Stuurhuis met luxe stuurstand en stuurbank aan SB zijde, zitbank aan BB-zijde 
 
   1.1 EXTERIEUR 
Geïntegreerde verschansing op het achterdek 
Geïntegreerde dekkisten, U-vormige achterbank voorzien van afsluitbare teakhouten luiken met 
gasdrukveren 
Linssen Variotop®. Gepatenteerde zeewaterbestendige, dubbelwandig/geïsoleerde, hydraulische 
cabrioletkap. Eenvoudige "one touch" bediening. 
Hydraulisch klapbare parkeerbeugel voor de Variotop® in opgevouwen toestand. Middels het achterwaarts 
klappen van de beugel kan de maximale doorvaarthoogte tot ± 349 cm. gereduceerd worden 
Hekdeur in spiegel aan SB- en BB-zijde naar zwemplateau 
Dubbele, in de spiegel geïntegreerde trappenpartij aan SB en BB zijde voorzien van teak dekdelen 
Teak opstap in gangboorden 
 
   1.2 RVS 
Gepolijste rvs zeereling 
Gepolijste rvs zij-instaptrap scharnierend geïntegreerd in reling  (SB en BB) 
Boeg opening afsluitbaar met klapdeel 
Original Linssen Design rvs kikkers (8x) 
Original Linssen Design kikkers op zwemplateau (2x) 
2st. Extra Original Linssen Design kikkers op verschansing midscheeps achter zij-instap 
RVS toegangstrap naar salondek midscheeps, demontabel, voorzien van anti-slip tredes inclusief 2 
handgrepen op salondek 
Gepolijste rvs handrelingen op salondek 
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Gepolijste rvs handgrepen tegen achterschild stuurhuis 
Gepolijste rvs handgrepen tegen spiegel 
Gepolijste, klapbare rvs zwemtrap aan zwemplateau voorzien van massieve teak treden met ingefreesde 
antislip profielen, ook vanuit het water bereikbaar 
Rvs beschermset bij de bolders voor, midden alsmede bij relingopeningen 
 
   1.3 TECHNIEK 
Hydraulisch zakbaar zwemplateau met massieve teak vlonder inclusief berghout, voorzien van Heavy Duty 
Linssen kunststof stootrand. Bediening middels afstandsbediening. Gewicht bijboot maximaal 350 kg. 
Buitendouche aan zwemplateau met warm- en koud water/menggarnituur 
Boegbeslag met kantelbare ankerrol in anker geleidingssysteem 
Sfeervolle LED trapverlichting bij treden naar het zwemplateau en treden van gangboorden naar achterdek 
2 elektrische mooringlieren bij de bolders op het achterdek. Bediening via deckswitches 
LED dekverlichting (4x) gemonteerd in dekkist 
In het casco geïntegreerde luchtvoorziening voor de machinekamer 
Linssen DUAL CROSS motorfundatie 
Linssen "FIS"-systeem® (gepatenteerd Floor Integrated System®) voor integrale, beschermende opname 
van kabels en leidingen in de machinekamer. 
 
   2.1 VERFSYSTEEM & DEKAFWERKING 
Linssen 2 componenten Exterior Coating System 
Salon- en kajuitdek in antislip coating 
Origineel Linssen Midnight Blue kleurenschema: 
Romp: Midnight Blue 
Opbouw: Egg Shell White  
Waterlijn: Egg Shell White 
Antifouling: Zwart 
Kabelaring: Beige 
Variotop: Sonnenland Blue 
Glaskleur salonramen/stuurhuis/vluchtluiken: "Smoke grey" getint 
Milieuvriendelijke, aangroeiwerende antifouling op onderwaterschip, geschikt voor zowel zoet als 
zoutwater, kleur zwart 
Extra poetsvriendelijke 2 componenten lakbehandeling in machinekamer 
 
   2.2 TEAKDEK 
Origineel LINSSEN teakdek op voordek en gangboorden 
Origineel LINSSEN teakdek op achterdek, tredes op spiegel en ventilatie-/vluchtluik. 
Origineel LINSSEN teakdek op kajuit dek 
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   3.1 TECHNIEK 

Rvs stuurwiel met teak hoepel aan stuurstand 
Hydraulische besturing 
Magnus Master stabilisatiesysteem (elektrisch, 230V of 400V) t.b.v. slingerdemping. Volledig inklapbaar. 
Systeem is onderhoudsvrij en heeft een elektronische CANbus besturing met "three term controller" 
(rolhoek, rolsnelheid en versnelling). Het digitale display zorgt voor een zeer eenvoudige bediening (parkeren 
/ stabiliseren) en indicatie over de stand van de rotors. Keerkoppelingen van de motoren zijn gekoppeld aan 
ons besturingssysteem waardoor de rotors automatisch naar parkeren gaan bij stationair en bij achteruit 
slaan. 
Boegschroef 400V/7,5kW. Aangedreven door de generator, lange inschakelduur mogelijk, voorzien van 
soft-start. Boegschroef kan een permanent vermogen van 7,5KW leveren en een piekvermogen van 11KW. 
Boegschroef uitgerust met proportionele (traploze) besturing. 
Hekschroef 400V/7,5kW. Aangedreven door de generator, lange inschakelduur mogelijk, voorzien van 
soft-start. Hekschroef kan een permanent vermogen van 7,5KW leveren en een piekvermogen van 11KW. 
Hekschroef uitgerust met proportionele (traploze) besturing. 
Elektronische Twin Motorbediening op stuurstand 
Chiller airconditioning in gehele schip middels compressor met variabele snelheid en inverter technologie, 
geen opstartstroom en zeer stille werking, met een totale capaciteit van 50.000 BTU. 
Inclusief extra tweede 230V./16A walaansluiting incl. galvanische isolator en walkabel à 25 m. 50% van 
koelcapaciteit is via 16Amp walvoeding beschikbaar (Eco 1 en 2 stand). Volledige koelcapaciteit via generator. 
Linssen Yachts warmwaterverwarming met radiatoren in de voorkajuit, middencabine, dinette/salon, 
achterkajuit en stuurhuis. Thermostatisch regelbaar per ruimte. 
Electrisch bedienbare afsluiter tbv aanzuig airco 
Brandstoftanks met inspectie-/reinigingsopeningen incl. brandstofniveau-indicatie 
Magnetische niveaumeter in brandstoftanks voor directe aflezing volume 
Separaat tweede (1x op motor) brandstof groffilter met waterafscheider, per motor 
Dubbele brandstoffilter met omschakeling (2x) 
Elektrische afsluiters 
Linssen Yachts schroefasinstallatie "hydrolubricated" 
Motor/as verbinding met homokinetische koppeling en stuwdruklager-unit 
Geluidsarme schroeven 
LED machinekamerverlichting met schakelaar en controlelamp in hoofdschakelpaneel 
Toegang machinekamer d.m.v. opklapbare trap tussen de motoren en handgreep tegen toegangsluik 
Automatische brandblusinstallatie in machinekamer 
Linssen geluidsisolatie bestaande uit een geluidsabsorberend en een ontdreunend pakket. 
Luik boven machinekamer electrisch bediend voor eenvoudige toegang en inspectie van filters etc. 
 
   3.2 WATER HUISHOUDING 
Automatisch boordwater druksysteem, incl. solide kunststof boordwatertanks met inspectie-
/reinigingsopening incl. boordwatertank niveau indicatie 
2x Automatische waterpompen inclusief expansietank t.b.v. boordwatersysteem 
Warmwater bereidingsinstallatie, boiler 80 l. 230 V / 1200 W gloeielement in boiler gemonteerd 
Zwartwatertankinstallatie inclusief "Dockside-Discharge" aansluiting en zwartwatertank analoge niveau 
indicatie 
Grijswaterafvoeren (was-/spoelbak + douche-afvoer) rechtstreeks naar buiten. 
Afvoerpomp(en) douche(s) uitgevoerd met tijdrelais. 
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Zwartwaterpomp voor "Direct-Discharge", voorzien van timer, zodat pomp na 10 min. automatisch 
uitschakelt. 
Dekwaspomp inclusief slang en spuitpistool met aansluiting bij zwemplateau 
Elektrische lens-inrichting in bilge machinekamer, achterkajuit en voorkajuit, voorzien van vlotterschakelaar 
en alarm. 3x Pomp 100L/min. 
Extra losse elektrische lenspomp voorzien van afvoerleiding en voedingskabel 
 
   3.3 ELECTRO & ELECTRONICA 
Linssen Yachts ICCESS hoofdschakelpanelen, 1x in salon en 1x op stuurstand, voor bediening van 
belangrijke functies en aflezen van vloeistofniveaus 
Elektrisch boordnet uitgerust in 12V met automatische hoofdzekering en met separate zekeringen voor alle 
gebruikers 
230V / 16A walaansluiting incl. galvanische isolator, aardlekschakelaar en door automatische zekeringen 
beveiligde eindgroepen met walspanning indicatie en walkabel à 25 m. 
Boordnet voorzien van op afstand bedienbare hoofdschakelaar 
Boordnet 12V met 6 onderhoudsvrije accu’s  "Super Cycle" AGM 170 Ah. 
Startnet 12 V met 1 x onderhoudsvrije accu "Super Cycle" AGM accu 170 Ah. 
Service-net 12 V met 1 x onderhoudsvrije accu "Super Cycle" AGM 170 Ah. t.b.v. Variotop, parkeerbeugel, 
ankerlier, passerelle, mooringlieren en hydraulisch zakbaar zwemplateau. 
Automatische acculader/omvormer type Victron Quattro 12/3000 met accumonitor. De acculader heeft een 
maximale laadstroom van 120A, het maximale uitgangsvermogen van de omvormer is 3000W. 
Generator ONAN in geluidsabsorberende capsule, 400V/17,5 kW. Voorrangsschakeling 
walaansluiting/generator en omgekeerd. Start/stop op stuurstand. 
 
   3.4 INSTRUMENTEN & NAVIGATIE 
2x Raymarine Axiom XL16 GPS-plotter schermen, 16" multifunctioneel kleuren display met touchscreen en 
Wi-Fi op stuurstand 
Marifoon, Raymarine Ray90 met klasse D "Digital Selective Calling" (DSC) op stuurstand, inclusief antenne 
in mast. 
AIS 700 zender/ontvanger (Automatic Identification System) geïntegreerd op radar-/kaartplotter display. 
Raymarine Quantum 2 CHIRP radar antenne in de mast 
Raymarine DST810 triducer voor uitlezing van diepte, log en buitenwatertemperatuur op Axiom displays 
Raymarine automatische piloot met p70RS display op stuurstand (incl. koerscomputer/ roerstandgever/ 
kompassonde)  
Raymarine tiller besturing, ergonomisch gepositioneerd tov stuurpositie/stuurbank 
Raymarine RMK-10 remote keypad voor volledige toetsbediening van Axiom display. 
2x motor bewakingspaneel met toerenteller, bedrijfsurenteller en multifunctie-meter met spanningsmeter 
met alarm, temperatuurmeter met alarm en oliedrukmeter met alarm 
Uitlezing motorfuncties op multifunctioneel display Raymarine. 
Brandstoftoevoer naar motoren afsluitbaar vanuit dinettebank. 
Compressor scheepshoorn met bediening op stuurstand 
LED navigatieverlichting: SB en BB-zijde op de opbouw, heklicht, toplicht in mast en ankerlicht 
Navionics Gold XL9 geheugenkaart type 46XG, West Europa 
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   3.5 UITRUSTING EXTERIEUR ROMP 

Originele Linssen kunstvezel touwkabelaring met rvs spanner, kleur beige 
Heavy Duty electrische ankerlier Lewmar VX-serie, type VX3 met geïntegreerde rvs ankerrollen, 
ankerhouder, mooringbeslag en deckswitches. 
Draadloze afstandbediening/kettingteller tbv ankerlier 
30 kg. Bruce-anker rvs AISI-316, hoogglans gepolijst 
100m. 10 mm. ankerketting 
 
   3.7 UITRUSTING EXTERIEUR OPBOUW 

Rvs ruitenwisserinstallatie in stuurhuis SB, midden en BB, met tiptoetsbediening, twee snelheden, 
zelfparkerend, 3-standen interval op 25, 50 en 75% en wis-was. Tevens ingebouwde keuzemogelijkheid 
voor synchroon laten lopen van wissers, in lage snelheid. 
Ruitensproei-installatie stuurhuis voor 3 ruitenwissers 
Linssen Design mast met dubbele ra op salondek, gepoedercoat in kleur opbouw, voorzien van oogjes en 
kikkers tussen de ra's t.b.v. vlaggenlijntjes 
Dekverlichting met 2 lichtpunten in mast 
Automatische schijnwerper met RVS behuizing in de mast, bediening op de stuurstand 
Electrische maststrijkinstallatie incl. bediening op stuurstand. 
Achterdek verlichting met 2 lichtpunten in Variotop® parkeerbeugel. 
Buitentafel uitgerust met electrisch verstelbare tafelpoten (aluminium geanodiseerd) inclusief matras 
voor "lounge-functie". 
 
   3.8 BEGLAZING 
Aluminium ventilatie-/vluchtluik met "Smoke Grey" getint glas in voorkajuit, uitgevoerd met 
verduisteringsrol-gordijn met geïntegreerde hor 
Aluminium ventilatie-/vluchtluik met  "Smoke Grey" getint glas in middencabine en toiletruimte, uitgevoerd 
met verduisteringsrol-gordijn met geïntegreerde hor 
Aluminium ventilatie-/vluchtluik met "Smoke Grey" getint glas in achterkajuit, uitgevoerd met 
verduisteringsrol-gordijn met geïntegreerde hor 
Panorama-venster met "Smoke Grey" getint glas in spiegel, profiel in kleur van romp 
Klappende patrijspoorten in het voorschip, blank acrylaat (4x), geanodiseerd aluminium, inclusief 
regenkappen en muggenhorren 
 
4. INTERIEUR 
Interieur en exterieur stijl "Marine Blue": Originele Yachtbeleving. Roomwit in combinatie met het klassieke 
diep-donkerblauw. 
Linssen FPS® (Floating Panel System) interieur (Patented) 
Betimmering opgebouwd uit hoogwaardig okoumé plaatmateriaal met kersen fineer 
Plafond met decoratieve vinyl finish panelen 
Originele Linssen onderhoudsvrije scheepsvloer, kleur teak met lichte biezen 
Beslag in alle compartimenten rvs hoogglans gepolijst 
Sluitingen kastdeurtjes d.m.v. drukknopsloten in rvs hoogglans 
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   4.1 ACHTERKAJUIT 

Stijlvolle/hoogwaardige scheepsvloer in teak kleur in achterkajuit op tweede vloerniveau naast bed. 
Vrijstaand 2 persoonsbed voorzien van lattenbodem inclusief opberglades onder bed 
Nachtkastje aan BB-zijde 
Nachtkastje aan SB-zijde 
Ruime hangkasten in de achterkajuit 
Ruime kastenpartij in achterkajuit BB en zitje SB 
Kastenpartij hal BB-zijde: 
- 1x kast incl. koelkast 130 ltr. 
- 1x kast voor wijn klimaatkast 
- 1x kast universeel 60 x 90 x 55 cm 
Kastenpartij hal SB-zijde: 
- 2x multifunctionele hang/legkasten 
- 2x lade 
- 2x schoenenlade 
 
   4.1.2 DOUCHE EN TOILETRUIMTE - ACHTER KAJUIT 

Toiletruimte achterkajuit in hoogwaardige Formica wandafwerking 
Wastafel met geïntegreerde wasbak en kastonderbouw in toiletruimte AK. Werkblad uitgevoerd in origineel 
Corian®White Onyx 
Douche in de AK uitgevoerd in hoogwaardige Formica wandafwerking 
Douchebak AK in Corian White Onyx uitgevoerd met groeven voor waterafvoer 
Handdoekradiator in toiletruimte achterkajuit. Thermostatisch regelbaar. 
 
   4.2 SALON & PANTRY 

Comfortabele salonbank met geïntegreerde bergruimte 
Een hoge elektrisch zakbare salontafel met groot blad. Tafel kan gebruikt worden als eettafel en met 
bijgeleverde vulmatras als bed. 
Massief houten handreling tegen salon plafond 
Salontrap met RVS hoogglans reling 
Dinette L-model met geïntegreerde schuiflades 
U-vormige pantry met bergruimte en lades 
U-vormig pantryblad uitgevoerd in origineel Corian® White Onyx 
Rvs reling op houten schappen SB- en BB-zijde voor de frontramen 
 
   4.3.1  VOORKAJUIT EN MIDDENCABINE 
Stijlvolle/hoogwaardige scheepsvloer in teak kleur in voorkajuit op tweede vloerniveau naast bed. 
Vrijstaand bed in de VK, voorzien van latten bodem, met ruime opberglade 
Ruime gecombineerde leg/hangkast aan BB-zijde 
Ruime gecombineerde leg/hangkast aan SB-zijde 
Twee 1 persoons bedden in middencabine incl. opberglade onder SB bed. Bedden zijn tevens verstelbaar tot 
één 2 persoons bed. 
Ruime legkast in middencabine 
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   4.3.2 DOUCHE EN TOILETRUIMTE 

Wanden toiletruimte uitgevoerd in hoogwaardige Formica wandafwerking 
Wastafel met geïntegreerde wasbak en kastonderbouw in toiletruimte 
VK. Werkblad uitgevoerd in origineel Corian® White Onyx 
Douche in de VK uitgevoerd in hoogwaardige HPL wandafwerking 
Bergruimte in toiletruimte VK 
Douchebak VK in Corian White Onyx uitgevoerd met groeven voor waterafvoer 
Handdoekradiator in douche voorkajuit. Thermostatisch regelbaar. 
Handdoekradiator in toiletruimte voorkajuit. Thermostatisch regelbaar. 
 
   4.4 STUURHUIS 
Bank aan BB-zijde met schuiflade 
Stuurbank voorzien van geïntegreerde uittrekbare tafel functie. 
Wetbar aan SB inclusief Corian White Onyx spoelbak en koud- en warmwater mengkraan 
Wortelfineer dashboard afgewerkt in echt leder, aan SB zijde 
Comfortabele elektrisch in hoogte verstelbare Linssen Design stuurbank met passende lederen bekleding, 
horizontaal elektrisch verstelbaar 
 
5. AFWERKING 
   5.1 VERLICHTING & WANDCONTACTDOZEN 
LED verlichting in stuurhuis omschakelbaar van warm wit naar rood licht voor nachtvaart. Verlichting 
schakelbaar met wandschakelaar en op lichtpunt. 
LED binnenverlichting met wandschakelaars en/of schakelaar op lichtpunt in de compartimenten. Dimbare 
LED verlichting in VK, middencabine, salon, AK en stuurhuis. 
2x luxe LED leeslamp in de achterkajuit 
2x luxe LED leeslamp in de voorkajuit 
2x luxe LED leeslampen in de middencabine 
Sfeervolle indirecte verlichting in interieur 
Sfeervolle indirecte trapverlichting in de traptreden van het interieur 
USB-aansluiting in salon (1x), dinette (1x), VK (1x), middencabine (1x), AK (3x), en in stuurhuis (2x) voor opladen 
van mobiele apparatuur. (Totaal 9x). 
1 x 12 V. wandcontactdoos in salon BB achterzijde 
230V wandcontactdozen in de VK (2x), Middencabine (1x), Toilet VK (1x), dinette (1x), salon (2x), pantry (1x 
dubbel), Toilet AK (1x), AK (3x), kaptafel AK (1x) en in stuurhuis (2x). 
 
   5.2 PANTRY 
Barkastlade in de salon inclusief "Linssen Yachts" glazenset bestaande uit;  6 borrelglazen,  6 
longdrinkglazen, 5 whiskyglazen, 6 wijnglazen en 6 champagne glazen. 
110 ltr. koelkast met vriesvak in pantry 
130 ltr. koelkast met vriesvak in hal naar AK 
Elektrische koelkast 45 l. met vriesvak van 4.4 ltr. in wetbar stuurhuis 
Koellade, 30 liter, ingebouwd in achterste bankkop van zitjes in achterkajuit inclusief extra lade voor 
wijnflessen en glazenset (2x champagne, 2x wijn, 2x longdrink, 2x whisky) 
Wijnklimaatkast met glazen deur in gangpad naar achterkajuit, cap. 24 wijnflessen 
Vaatwasmachine (frontlader) geïntegreerd in de pantry (230V). Inhoud: 6 maatcouverts 
Wasmachine/droger-combinatie (230V) in doucheruimte VK 



 

Dutch Yacht Rentals BV • Lantaarndijk 6 • 4797 SP Willemstad • T 0168 226004 • E info@dutchyachtrentals.nl 

K.v.K. Breda 73090778 • BTW-nr. NL859350496B01 • Rabobank: NL50RABO0334871964 • www.dutchyachtrentals.nl 
Pagina 

8 van 9 
 

Inductie kookplaat met tiptoetsbediening, rvs (230V). 1x 1200 W kookzone, 2x 1800 W kookzone en 1x 2200 
W kookzone. 
Afzuigkap (230V.) boven kookplaat geïntegreerd in elegante houten zuil. 
Magnetron/oven/grill 42 liter, rvs. Temperatuurbereik 30-250 graden. 90-1000W magnetron vermogen 
(230V) 
Coffee Corner in salon met Siemens espresso machine op uitschuifbaar meubel in salonkast. Compleet 
met kopjes en schoteltjes. 
Geïntegreerde afvalemmer in keukenkast 
Bordenhouders en antislip matjes in laden pantry 
Besteklade 
"Magic Corner"-kast inclusief manden set in pantry 
Klapdeel pantry aan de zijde van koelkast 
 
   5.3 SANITAIR 
Inbouw douchemengkraan voorkajuit type Grohe, thermostatisch regelbaar, inclusief glijstang 
Inbouw douchemengkraan achterkajuit type Grohe, thermostatisch regelbaar, inclusief glijstang 
Douchedeur in douchecel AK, incl. hulpstuk om deur bij zeegang te arreteren. 
Douchedeur in douchecel VK, incl. hulpstuk om deur bij zeegang te arreteren. 
Elektrisch toilet in de voorkajuit met boordwaterspoeling 
Elektrisch toilet in achterkajuit met boordwaterspoeling 
 
   5.4 AUDIO / VIDEO / INTERNET 
Stereo radio/MP3-speler Fusion RA70N met bluetooth, inclusief 2 luidsprekers in salon en FM radio antenne 
in mast 
- Audio streaming mogelijk 
- Bediening middels App FUSION-link mogelijk 
- DAB+ ready 
- AM/FM inclusief RDS  
- Amplifier Class-AB 4x 50W 
Set luidsprekers in het stuurhuis 
49" (123cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T & DVB-S tuner in salon geïntegreerd tegen wand AK 
32" (81cm) LED TV met geïntegreerde DVB-T & DVB-S tuner in achterkajuit 
 
   5.6 STOFFERING INTERIEUR 
Dinettebanken, uitgevoerd in echt leder 
U-model salonbank, uitgevoerd in echt leder 
Dashboard uitgevoerd in echt leder 
Comfortabele clubzetel met echt leder bekleedt 
Zitjes aan SB-zijde in AK uitgevoerd in echt leder 
Stuurbank stuurhuis in echt leder 
Matras 2x 1 persoons in voorkajuit type Combispring 14 cm. 
Matras 2x 1 persoons in achterkajuit type Combispring 14 cm. 
Matras 2x 1 persoons in middencabine type koudschuim 10 cm. met schuimlaag in 2 hardheden. 
Fraaie gordijn raambekleding manueel bedienbaar voor ramen en poorten in salon. 
Fraaie plissé raambekleding manueel bedienbaar voor ramen en poorten in voor- en achterschip. 
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   5.7 STOFFERING EXTERIEUR 

Kussenset voor U-bank achterdek in waterafstotende stof, kleur blauw-wit 
 
   5.8 UITRUSTING 
Kluis A4 formaat, met cijferslot in achterkajuit (binnenmaat: hxbxd=227x357x300) 
On board-kit met o.a. gereedschap set, impeller, zekeringen, lakstiften en diverse onderhoudsmiddelen 
Complete vaaruitrusting bestaande uit o.a. 6 fenders, 4 landvasten (16 meter), bootshaak, reddingsboei, 
puts, schrobber, nationale vlag, werfwimpel, borglijn tbv ankerketting en ankerbal 
Verbandkoffer in salon volgens DIN13157 
Brandblussers (3x 2 kg) volgens brandklasse ABC. 
Optische rookmelders met vast ingebouwde lithium accu (levensduur 10 jaar) in alle slaapvertrekken. 
Tredes van de 3 trappen uitgevoerd in HPL (licht kersenhout) 
Afneembaar verwarmingsrooster kussen 
Tafels volledig uitgevoerd in hout 
RVS plaat met scheepsafmetingen 
 
   5.9 ZEILWERK 
Gesloten overkapping over het achterdek (breedte dekkisten) Sunbrella Dark Navy. De zij- en/of 
achterwand zijn d.m.v. een ritssluiting te openen. 
Linssen Variotop® geïsoleerde cabrioletkap met hoogwaardig, robuust Sonneland A5 Blauw buitendoek en 
lichtgekleurde binnenhemel 
 
 
 
 
Ondanks het feit dat aan het samenstellen van dit overzicht de grootst mogelijke zorg en aandacht is 
besteed, is het helaas niet onmogelijk dat er onvolkomenheden, vergissingen en/of fouten in staan. Ook 
kan er tussentijds wijziging zijn aangebracht in (onderdelen van) de lijst. Er kunnen derhalve geen 
rechten worden ontleend aan deze lijst. Deze dient dan enkel ook ter illustratie. 


