
Coaster “FLOKI”
Specificaties:

Lengte:    29,0  meter
Breedte:      5,0  meter
Totaal vloeroppervlak:   175 m2
Prijs inclusief* **:            992.200,- euro

Schepen worden casco opgeleverd

Engergielabel A, gasloos en voorzien van duurzame 
installatie’s.

Logger “YVAR”
Specificaties:

Lengte:    30,0  meter
Breedte:      5,0  meter
Totaal vloeroppervlak:   135 m2
Prijs inclusief* **:            838.530,- euro

Schepen worden casco opgeleverd

Engergielabel A, gasloos en voorzien van duurzame 
installatie’s.

Wad en sontvaarder “BALDR”
Specificaties:

Lengte:    30,0  meter
Breedte:      5,0  meter
Totaal vloeroppervlak:   139 m2
Prijs inclusief* **:            986.755,- euro

Schepen worden casco opgeleverd

Engergielabel A, gasloos en voorzien van duurzame 
installatie’s.

Veerboot “FREYA”
Specificaties:

Lengte:    28,8  meter
Breedte:      5,0  meter
Totaal vloeroppervlak:   187 m2
Prijs inclusief* **:        1.008.535,- euro

Schepen worden casco opgeleverd

Engergielabel A, gasloos en voorzien van duurzame 
installatie’s.

Luxemotor “RAGNAR”
Specificaties:

Lengte:    30,0  meter
Breedte:      5,0  meter
Totaal vloeroppervlak:   139 m2
Prijs inclusief* **:            826.793,- euro

Schepen worden casco opgeleverd

Engergielabel A, gasloos en voorzien van duurzame 
installatie’s.

Directie vaartuig “HILDA MARIA”
Specificaties:

Lengte:    30,0  meter
Breedte:      5,0  meter
Totaal vloeroppervlak:   162 m2
Prijs inclusief* **:            996.411,- euro

Schepen worden casco opgeleverd

Engergielabel A, gasloos en voorzien van duurzame 
installatie’s.

* 
Schepen worden opgeleverd inclusief:
-Welstand tekeningen
-Schilderklaar
-EPC 0 / incl. duurzame installaties
-Exterieur geconserveerd wind en waterdicht
-Leef beton afwerkvloer
-Masten en verstaging
-Exterieur outfitting
-Inbedrijf stellen op locatie
-Transport naar Amsterdam

**
Schepen worden opgeleverd exclusief:
-Afwerking badkamers/sanitair installatie en toelevering
-Plaatsen en leveren keukens
-Afwerkvloer
-Afschilderen interieur/ behang/ saus/ aflakken interieur
-Specifiek interieur timmer werk/ bedden/ kasten/ trappen
-Leges gemeente/ Kosten WABO vergunning behalve tekenwerk
-Ligplaats Amsterdam 

Prijs wordt op maat voor u gemaakt en is afhankelijk van uw 
specifieke wensen. De geschatte kosten beraming zal liggen tus-
sen de 65.000,- en 175.000,-  euro en zijn exclusief leges. 
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