Opties en prijzen

Yachting Company Muiderzand, exclusief dealer Zinder Boats | Marinaweg 8, Almere | zinder@yachtingcompany.nl | 036-5369369

Zinde

Altijd controle,
volop dynamiek

Zinder880, een dynamische alleskunner waar u alle kanten
mee op kunt. Quality time als nooit tevoren! De Zinder880 is
standaard zeer royaal uitgerust. Wenst u nóg meer comfort,
luxe of pit? Er zijn talloze opties om uw eigen exemplaar
volledig te customizen. Met veel plezier stellen wij een
aanbod op maat voor u samen. Natuurlijk nodigen wij u van
harte uit om een compleet verzorgde proefvaart te maken.

Algemeen

Coating romp & Opbouw

Stuurconsole

Opbergruimte

•	Aluminium tendersloep volgens Nederlands design en

•	Casco gestraald met inert straalmiddel

•	Custom made Zinder stuurwiel voorzien van Flexiteek

•	Afsluitbaar luik vooronder

•	Casco geconserveerd met 1 volle laag epoxy primer

•	Custom made Zinder instrumentenpaneel

•	2 opbergvakken in achterdek

•	3 lagen fairring compound

•	Custom made Zinder bekerhouder

•	Diversen opbergvakken vooronder

volledig in Nederland gebouwd

•	Romp en opbouw vervaardigd uit 5 mm

•	Staande lassen voorzien van rondingen

•	Gashendel (enkelvoudige uitvoering)

•	4 bakskisten onder kuipbanken

•	CE gekeurd: categorie C

zeewaterbestendig aluminium

•	1 laag finishing filler

•	Toerenteller

•	3 opbergkasten in kuip

•	Bodemtype: V-bodem

•	5 lagen finishprimer

•	Snelheidsmeter

•	Zelflozende kuip

•	5 lagen topcoating

•	Motortemperatuur meter

•	Waterverplaatsing ca. 2.400 kg

•	Onderwaterschip voorzien van 300/360 mu droge laagdikte

•	Olieniveau meter

•	Topsnelheid ca. 30 knopen / ca. 50 km/uur
(gebaseerd op 195 pk uitvoering)

•	Flexiteek composiet dek op kuipvloer, voordek, traptreden,

voor verkrijging waterdamp dichte laag
•	Onderwaterschip voorzien van 1 hechtlaag tbv antifouling

•	Tankinhoud meter

•	2 lagen kopervrije antifouling (hardracing)

•	Schakelpaneel

zwemplateau, achterdek en motorkist

Afmetingen

op onderwaterschip
•	Vooronder en bakskisten voorzien van basic coating

•	Lengte over alles: 8,82 m

Motor & Techniek

•	Breedte over alles: 2,53 m

•

•	Diepgang: ca. 0,76 m

•	Elektronische bediening gashendel

•	Kruiphoogte met buiskap naar beneden: ca. 1,26 m

•	Watergesmeerd schroefassysteem

Standaard uitgerust met moderne Yanmar motor (195 pk)

inclusief schroef

•	Doorvaarthoogte met buiskap omhoog: ca. 1,95 m

Veiligheid

•	2 brandstoftanks; totaal inhoud 176 liter
(29 pk = 100 liter)

•	Brandvertragende motorisolatie in motorkist

•	Brandstof voorfiltersysteem

•	Automatische brandblusinstallatie in motorruim

•	Boegschroef

•	Navigatieverlichting in romp

•

•	Heklicht

•	Trimsysteem

•	Scheepshoorn
•

Handbrandblusser

•	Voltmeter

Automatische bilgepomp
(standaard op 195 pk uitvoering)

•	Scheepshoorn bediening
•	Dodemansknop
•	1x 12 volt aansluiting in stuurconsole
•	2x handgrepen zijkant stuurconsole
•	Opbergvak in stuurconsole

Buiskap
•	Buiskap met schuin achterzeil
•	Volledig neerklapbaar

Kussenset
•	Volledige kussenset kuipbanken
•	1 loungekussen op motorkist incl. Zinder logo
•	4 losse hoekkussens kuipbanken

Overige zaken
•

8 kikkers gangboorden

•	1 vlaggenstokhouder
•	Ingebouwde zwemtrap in zwemplateau
•	1x verlichting in vooronder
•	11x bekerhouders (4x bakboord, 4x stuurboord, 3x stuurconsole)
•	Koelkast aan bakboordzijde
•	Koud water fontein
•	Ingebouwde watertank onder kuipvloer
•	Custom made Zinder logo op stuurconsole
•	Custom made Zinder880 logo beide rompzijdes

Prijslijst

Per 11-2018

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW

Consumentenverkoopprijs
•	195 pk uitvoering

€

162.500,- incl. BTW

•	110 pk uitvoering

€

149.500,- incl. BTW

•	29 pk uitvoering

€

137.500,- incl. BTW

•	2e koelkast in kuip

€

1.880,00

•	Kastinrichting stuurboordzijde (3 lades)

€

P.O.A.

•

€

6.750,00

Optielijst

Per 11-2018

Kuip
Wand- en plafondbekleding vooronder

•

Custom made lederen kussenset met handgemaakt stikselpatroon

€

4.880,00

•

Zonnebed tussen voorbanken incl. kussens en lattenbodem

€

2.295,00

€

1.650,00

•	Kaartplotter ingebouwd in stuurconsole		

P.O.A.

Stuurconsole
•	Meerprijs dubbele gashendel
•	Dieptemeter

€

1.995,00

•

€

1.990,00

Trollingsysteem

Vooronder
•	Flexiteek composietdek op vloer en traptrede vooronder

€

890,00

•	Kussenset vooronder

€

1.995,00

•	Chemisch toilet in vooronder

€

240,00

•	Walstroomaansluiting

€

2.495,00

•	Meerprijs Jet Thruster (boeg- en hekschroef )

€

11.990,00

Overig
•	Extra 12 volt / USB aansluiting (per stuk)

€

195,00

•	Afleverset bestaande uit 4x landvast, 4x stootwil, 4x zwemvest, 1x anker,

€

990,00

1x vlag, 1x volle tank brandstof

zinderboats.com

