YachtBid
Hoofdstraat 248
3972 LK Driebergen
+31(0)30-7271020
info@yachtbid.com
www.yachtbid.com

Nordia 50 Don Leon

€ 119.000,- BTW Betaald
Zeiljacht
Lengte x breedte x diepgang
17,16 m x 4,18 m x 190,00 cm
Bouwjaar
1979
Doorvaarthoogte normaal
Onbekend

Materiaal
Staal
Ligplaats
Onbekend
Slaapplaatsen
Vast: 7

Volvo Penta MD 70E 120 PK diesel. Een zwaar stalen Nederlands ontworpen S-spant kits getuigd zeiljacht met een
vlak dek, kleine opbouw en klipper-steven.

Accountmanager
Wim Schimmel - YachtBid

1

powered by YachtFocus.com

Beschrijving
YachttBid.com
+31 (0)20 894 5579
Info@YachtBid.com

Toelichting makelaar
Een zwaar stalen Nederlands ontworpen S-spant kits getuigd zeiljacht met een vlak dek, kleine opbouw en klipper-steven. Het ontwerp is op
verschillende werven (af)gebouwd, de meesten bij de gerenommeerde Nordia-van Dam en Jongert werven. In 2021 is het jacht weer in een
enigszins operationele en complete conditie gebracht. Enkele van de essentiële noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en reparaties zijn
uitgevoerd, echter hetschip zal struktureel grondig onder handen genomen dienen te worden alvorens er weer een veilig en betrouwbaar gebruik
van gemaakt kan worden. Daarbij zal het ook noodzakelijk zijn om de apparatuur te vervangen. Het schip wordt vrij van hypotheek en beslagen
geleverd.

Algemeen
Ontwerper

Ing. R.W. van Dam

Werf

Van Dam Nordia BV

Rompkleur

Blauw

Dek en opbouw materiaal

Staal

Diepgang

190 cm

Waterverplaatsing

26 ton

Waterballast
Besturing

Stuurwiel

Kiel/zwaard

Doorlopende kiel

Accommodatie
Salon
Stahoogte

205 cm

Hutten
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Slaapplaatsen

Vast: 7

Type interieur

Klassiek, warm

Watertank & materiaal

1.400 liter Staal

Vuilwatertank & materiaal

75 liter Kunststof

Aantal douches

ja

Aantal baden

ja

Koelkast & voeding
Verwarming

ja

Airconditioning

ja, maar werkt niet

Motor en elektra
Aantal identieke motoren

1

Start type

Elektrisch

Type

Binnenboord

Merk

Volvo Penta

Model

MD 70 E

Bouwjaar

1979

Vermogen

120 pk

Draaiuren

9.864

Brandstof

Diesel

Tuigage
Type tuigage

Overig
Kits-Kotter

Mast materiaal

Aluminium

Grootzeil
Bezaan rolsysteem
Fok
Spinnaker
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Specificaties NORDIA 50
Model NORDIA 50
Type
zeiljacht
LOA (m) 17,16
LWL (m) 12,10
Straal (m) 4,18
Diepgang (m) 1,90
Stahoogte (m) 2,05
Jaar gebouwd 1979
Bouwer Van Dam Nordia BV, Nederland
Ontwerper Ing. R.W. van Dam
Waterverplaatsing (t) 26
Ballast gietijzer en lood
Rompmateriaal staal
Romp kleur blauw
Rompvorm vol kim
Kiel type lange kiel
Bovenbouw materiaal staal
Wrijflijst roestvrij staal Dek
afwerking teak2003 Cockpit
dek afwerking teak Dorades
Raamkozijn staal
Materiaal ramen gehard glas
Patrijspoorten
Brandstoftank (liter) 1500 ltrs. staal
Verswatertank (liter) ltrs1400. staal
Zwart water tank (liter) 75 ltrs. (2005)
polyethyleen Wielbesturing mechanisch
Meer info over romp; ca zwakke 15punten in de onderwater romp zijn gerepareerd
Extra info; roest is hier en daar te zien aan de binnenkant van de romp
Accommodatie:
Hutten 3.kooien
Interieur7 klassiek
mahonie Vloer teak en
hulst
Stahoogte salon (m)
Verwarming2,05
Airconditioning werkt niet
Kaartentafel in achterste
gedeelte Salon gelegen in de
achterkajuit Kombuis
Spoelbak roestvrij
staal Koelkast
Warm water systeem 220v +
motor
Waterdruk
systeem
elektrisch Eigenaars hut dubbel
bed
Bedlengte (m)
Badkamer 2,00en
suite Toilet
Toiletsysteem
manueel Wastafel,
douche

Gasten hut 2x1
eenpersoonsbed Badkamer
& toilet gedeeld Toilet
systeem handmatig
Wastafel
Gastencabine stapelbed2
Tuigage:
Tuigage ketskotter
Materiaal mast
aluminium Grootzeil
Grootzeilhuik
Mizzen stagzeil
Kluiver voor
kotter
Spinnaker
Yankee
Reefsysteem plaatreef
Boomvang tuig
Primaire lier 2x Lewmar 55ST
Secundaire lier 2x Lewmar 1x43, Lewmar 43ST, 1x Lewmar val40 lieren
Lewmar staalkabel lieren
Spi-pole 2x trade wind gieken aluminium
Lopend want moet vernieuwd worden
Zeilen in goede staat
Machines:
Aantal motoren 1
Merk Volvo Penta
Type MD 70 E
HP 120,00
kW 88,20
Brandstof diesel
Bouwjaar 1979
Maximumsnelheid
7,5Kn Kruissnelheid
6,5Kn Motoruren ca.
9864
Motorkoelsysteem zoetwater warmtewisselaar
Aandrijfas
Motorbediening
mechanisch
Versnellingsbak
hydraulisch
Propellertype vaste bla3den
Boegschroef Vetus, kgf160 elektrisch
Handlenspomp, niet zeker of hij werkt
Elektrische lenspomp, niet zeker of hij
werkt Startaccu (22020)
Boegschroefaccu (22020)
Acculader 40 Ampère
Omvormer 2400
Walstroom met kabel
Extra info; elektrisch systeem heeft
aandacht nodig Extra info; geen generator
in dit schip

Uitrusting:

Vaste voorruit
Anker
Ankerketting
Elektrische ankerlier Falcon
1500w Davits roestvrij staal
Ze reling draad
Grijpstang (bovenbouw) hout
Wisser
Stootwillen
Moorlijnen
Achterdek
Let op

Aparte Drinkwaard/Mitsubishi 10KVA generator set maakt geen deel uit van de veiling

Ward & McKenzie(nl)
marine surveyors, technical consultants
P.O. Box 68
4300 AB ZIERIKZEE
Netherlands
Tel: +31.35.582.0729
e-: info@wardmckenzie.nl

TAXATIE RAPPORT

zeiljacht “DON LEON”
Type & Model

Gelast stalen S-Spant, kits getuigd zeiljacht met ballastkiel,
gesloten dek en houten stuurhuis met onderdekse
accommodatie
Registration nr
24099 Z 2015
Registered at
Nederland
Hull ID # (CIN) or yard no.
Werfnummer ND1020
Flag, status
Nederlandse Vlag, BTW voldaan
CE Cert/Cat
NvT
Dimensions
LOA -17,20, romp approx. 15,30 x 4,20 x 1,90m
Built at
Nordia-vanDam, AALSMEER, NL
Year
1979
Displacement
± 22.600 kg
Machinery
Propulsion
6-cylinder 4-slags verticaal werkende atmosferische diesel motor
Make & Model
VOLVO PENTA MD70-B
Engine power
set to 88,2kW @ 2300 rpm
Engine number:
84341/18628
Draaiuren
9875 op mechanische meter
Rigging
Geanodiseerd aluminium mast- en gieken, ss 1*19 verstaging
Place of Survey
Scheepswerf Mariteam, St. Annaland, NL
Date of Survey
22 oktober 2021
Report nr
DRV211028
Employer
Dhr. H. Bakker
p/a van Steenderen Mainport Lawyers
Zeemansstraat 13
3016 CN ROTTERDAM

Ward&McKenzie(nl) is the survey division of Technoservice Holland- Nw Loosdrechtsedijk - Wijdemeren
EMCI en ISO17029 certified surveyors and valuers of yachts - KvK no: 30103074
MECAL, IIMS , YDSA and RYA certified MCA Certifying Authority inspectors and Scrutineers

Ward & McKenzie (nl) Inspectieverslag Waardebepaling SY “DON LEON”

Introductie
Van dhr. H. Bakker werd de opdracht ontvangen een waardebepaling uit te voeren van het
bovenomschreven jacht in verband met de voorgenomen verkoop-veiling. Het jacht werd
beoordeeld terwijl het opgebokt stond in een werkloods van Mariteam Shipyards te St. Annaland
Condities gedurende de inspectie
Het jacht werd geïnspecteerd terwijl het opgetuigd opgebokt stond na refit–werkzaamheden bij
een scheepswerf. Diverse interieurdelen ontbreken, evenals alle navigatie- en huishoudelijke
apparatuur, maar het schip is voor de verkoop door de werf in een beperkt operationele conditie
gebracht, waarbij de hoofdmotor werkt en de tuigage is geplaatst. Uitrusting, systemen en
machines zijn niet getest op werking, slechts artikelen op de aangeleverde inventarislijst zijn op
de scheepswerf gecheckt voor aanwezigheid. Aan boord zijn waar mogelijk de uitgevoerde
werkzaamheden en gemonteerde onderdelen als gedocumenteerd in (bijgevoegde)
rekening/werkoverzicht gekontroleerd.
Het jacht is te water gelaten voor een test op lekkages en om de voortstuwingsinstallatie op te
starten. Bij deze test zijn ondanks eerder gedaan onderzoek en na dubbelingen van diverse
slechter plekken nog een aantal nieuwe lekkages gekonstateerd die vervolgens ook voorzien zijn
van de nodige dubbelplaten. Plaatsen waar het onderwaterschip na een paar dagen nog natte
plekken vertoonden zijn vervolgens schoongeslepen en ook voorzorgshalve gedubbeld. Het schip
was tijdens de inspectie niet weer te water geweest om de integriteit opnieuw te kontroleren en
het onderwaterschip is niet nader (ultrasoon) gekontroleerd.
Beschrijving van het jacht
Een zwaar stalen Nederlands ontworpen S-spant kits getuigd zeiljacht met een vlak dek, kleine
opbouw en klipper-steven. Het ontwerp is op verschillende werven (af)gebouwd, de meesten bij
de gerenommeerde Nordia-vanDam en Jongert werven. Door de aparte indeling met een grote
kajuit achterin het schip en de kenmerkende raampartij op de spiegel een karakteristiek en
herkenbaar model wat door het ruime interieur en aangename vaareigenschappen in zeegang erg
in trek is bij gezinnen die lange zeereizen willen maken. Het tuig is relatief klein bemeten, en
door de krachtige motoren neigt het schip naar de eigenschappen van een comfortabele
motorsailor. De bouwwijze en constructie uit de 70-er jaren maken het wel een
onderhoudsgevoelige constructie die met toenemende leeftijd regelmatig aandacht en onderhoud
nodig heeft.
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Indeling van voor naar achteren:
Ankerkettingbak; houten schot met opening.
V-vormige hut met aan BB zijde een kooi en opbergruimte.
Houten schot met deur.
BB natte cel met toilet en douche/was gelegenheid, gescheiden door langsscheeps houten schot
Houten schot met deuren. SB toiletruimte.
BB hut met twee kooien. Vloerluik met inspectiemogelijkheid van bilge en tanktop.
Midscheeps open ruimte met opbergmogelijkheden en aan SB dubbele kooi. Vloerluik met
inspectiemogelijkheid van bilge en tanktop.
Aan BB zijde tot midscheeps stalen schot en trap omhoog naar stuurhuis/middenkuip.
Aan SB zijde gang naar achteren met kombuis zonder apparatuur. Midscheeps door stalen schot
omgeven motorruimte.
Schot met deur (deels stalen schot)
Volle breedte achterschip ruime kajuit met U vormige zitbank, opbergruimte.
Toegangs/inspectieluiken voor het achterste bilge compartiment.
Vlak stalen dek met teak belegd. Midscheeps een verzonken middenkuip met houten ombouw en
ramen en centrale stuurpositie met zowel aan voor- als aan achterzijde ingang met houten deuren
naar onderdekse interieur. Opbergruimte in kuipbanken, stalen gasbun.

BEVINDINGEN
Aangetroffen conditie
Het verfsysteem van de romp boven de waterlijn is in goede staat, egaal met voldoende glans.
Het onderwaterschip is voorzien van een redelijk egaal meerlaags verfsysteem met antifouling in
acceptabele conditie. Echter verspreid over de romp zijn her en der stalen dubbelingen
aangebracht (opgelast). Sommige nog slechts in primer gezet. De werf deelt mee dat deze nog
met antifouling afgewerkt zullen worden. Het dubbelen van slechte delen is slechts een
noodoplossing en de slechte plekken zullen uitgeslepen en door nieuw plaatmateriaal vervangen
dienen te worden.
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Schroef en schroefas, roerlagers allen in normale conditie, geen overmatige speling, slijtage of
beschadiging gekonstateerd. Er zijn 8 nieuwe zinkanodes geplaatst.
Het stalen dek is belegd met teak, dit is in een acceptabele conditie.
Zeerailing en dekbeslag deugdelijk gemonteerd.
Tuigage geplaatst, het staand want is van onbekende leeftijd. Ondanks de nodige jaren waarin
het jacht niet gebruikt is, dient staand want zowel uit technische grond als uit
verzekeringsvoorwaarden voorzorgshalve elke 15 jaar (gedocumenteerd) vervangen te worden.
Of dit daadwerkelijk moet gebeuren heeft een groot effect op de waardebepaling.
Houten opbouw over het algemeen in acceptabele staat.
De houten hardtop met ramen rond de stuurpositie vertoont in de hoeken sporen van inwatering
die zowel het hout als de vernislaag aantasten.

De stalen kuipvloer is waar nodig voorzien van nieuwe ingelaste delen ter vervanging van
plaatsen waar het staal door corrosie verzwakt was. De stalen gasbun echter is nog doorgerot en
kan daardoor niet gebruikt worden omdat gaslekkage rechtstreeks de motorruimte in zou zakken.
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Het interieur is intakt gelaten, maar alle huishoudelijke- en navigatie apparatuur
is verwijderd. Diverse houten interieurdelen zijn aangetast door vocht.

De bilges zijn op diverse plaatsen aangetast door corrosie, dit heeft ook diverse strukturele delen
(wrangen, ondersteuning hoofdmast) aangetast. Zeker gezien de ervaring met optredende
lekkages bij de eerste tewaterlating moet er rekening mee gehouden worden dat er tijdens vaart
(met name in zeegang) op meer door corrosie aangetaste plaatsen/delen nieuwe lekkages of
beschadigingen ontstaan. De strukturele integriteit is op plaatsen aangetast.
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Grondige reiniging en behandeling van de bilges is noodzakelijk en er zullen diverse strukturele
delen vervangen dienen te worden. Er is binnen de opdracht tot waardebepaling geen exacte
inspectie uitgevoerd naar de omvang en exacte noodzaak van alle aangetaste plaatsen/delen.
Hiervoor zouden bovendien veel interieurdelen verwijderd dienen te worden om een volledige
inspectie mogelijk te maken.
De exacte/daadwerkelijke staat van zowel de bilges als de rompstruktuur alsmede de omvang
van de reparaties die nodig zijn, hebben een groot effect op de huidige waardebepaling.
In de motorruimte zijn behalve de hoofdmotor en wat basis-leidingwerk de meeste onderdelen
verwijderd. Drinkwatersysteem is operationeel gemaakt, en ook de warmwatervoorziening is
hersteld. (niet daadwerkelijk op werking getest).

De conditie van de hoofdmotor is niet vastgesteld. Doch deze heeft een groot effect op de
waardebepaling. De urenstand op een mechanische urenteller is nog dezelfde als tijdens de
inspectie dd. 28 juli 2016 door ondergetekende.
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Op de werf is een nagenoeg ongebruikte Drinkwaard/Mitsubishi 10KVA generatorset aanwezig
die tot de scheepsuitrusting behoort.
De op de aangeleverde inventarislijst vermelde zeilen en overige onderdelen zijn op de werf
aangetroffen. De conditie van de zeilen is niet bekeken, doch kan een groot effect hebben op de
waardebepaling.
De werf heeft een overzicht aangeleverd van de uitgevoerde werkzaamheden om het jacht weer
in een enigszins operationele en komplete conditie te brengen. De werkzaamheden en onderdelen
die op dit overzicht vermeld staan zijn bij de inspectie aangetroffen/uitgevoerd. De kosten van de
uitgevoerde werkzaamheden zijn, als uitgevoerd t/m 25 oktober 2021,
zoals vermeld, € 22273,77. De werf deelt mede dat deze kosten bij de reeds in het kadaster
vastgelegde vordering komen.
Status en Registratie:
Het schip is ingeschreven in het Scheepsregister van het Nederlands Kadaster onder
nr. 24099 Z 2015 en was tijdens de eerdere inspectie door ondergetekende op 28 juli 2016
voorzien van een geldige Zeebrief en Nationaliteitsverklaring.
Het kadaster vermeldt een beslaglegging t.n.v. opdrachtgever alsmede een vordering onder
retentierecht van de scheepswerf.
Conclusie:
Het jacht is door de werf in een beperkt operationele conditie gebracht. Enkele van de
essentiële noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en reparaties zijn uitgevoerd, echter het
schip zal struktureel grondig onder handen genomen dienen te worden alvorens er weer een
veilig en betrouwbaar gebruik van gemaakt kan worden. Daarbij zal het ook noodzakelijk zijn
om de apparatuur, tuigage en zeilen te vervangen.
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WAARDEBEPALING
Beschouwingen en marktpositie.
Een klassiek en gedateerd ontwerp, wat destijds echter vanwege het ruime interieur en de
vaareigenschappen populair was. De markt voor dit type jachten is de laatste jaren echter
wezenlijk veranderd. Watersporters zoeken onderhouds-arme jachten die eenvoudig en zonder
veel inspanning betrouwbaar gevaren kunnen worden. Stalen jachten zoals dit model, met het
nodige houtwerk hebben echter veel en intensief onderhoud nodig.
De strukturele integriteit van het jacht is met name door de inwendige corrosie waarschijnlijk
niet meer zonder nader onderzoek gegarandeerd en heeft in ieder geval de nodige
werkzaamheden en investering nodig om te voorkomen dat de strukturele conditie verder
verslechtert.
Afhankelijk van de wensen en keuzes van een eigenaar en afhankelijk van de conditie van de
hoofdmotor, de zeilen en de noodzaak om staand want en welke delen van inwendige struktuur
en huidbeplating al dan niet te vervangen moet rekening gehouden worden met een aanzienlijk
nog te investeren bedrag.
De recent door de scheepswerf uitgevoerde werkzaamheden zijn een begin om het schip weer in
een operationele conditie te brengen en hier is wel mee bereikt dat het schip (op binnenwater)
naar een andere locatie gevaren kan worden.
Waardebepaling van het zeiljacht “DON LEON”, 1979 Nordia van Dam 50, werfnummer
DN1020 zoals gezien tijdens de inspectie te St. Annaland, dd. 22 oktober 2021.
Het vaartuig gezien hebbende kan ik het in het bovenomschreven vaartuig als volgt taxeren als
ongedwongen waardebepaling conform art. 07:960 van het BW waarbij ervan uit wordt gegaan
dat de genoemde specifieke niet geteste onderdelen in een bruikbare conditie verkeren
Dagwaarde, c.q. vrije marktwaarde bij een ongedwongen verkoop:
(zegge; Zestig duizend euro)

€ 60.000,=

Executiewaarde bij gedwongen verkoop op korte termijn
(zegge; Twee en veertig duizend euro)

€ 42.000,=

Vrije Marktwaarde van vergelijkbare schepen in nette vaarklare conditie varieert op dit
moment tussen
€ 100,000 en € 240.000,=
Genoemde bedragen zijn inclusief EU-BTW

Als referentie voor de waarde van een dergelijk jacht in een bruikbare, operationele conditie is gekeken naar de
overeengekomen aan- &verkoopprijzen van de volgende jachten in de laatste drie jaar.

Opgemaakt naar beste weten en kunnen na onderzoek aan boord en beschikbare documentatie en
ondertekend zonder voorbehoud, om te dienen waar zulks nodig mocht blijken,
te Zierikzee 28 oktober 2021 en ondertekend,

P. de Roock
EMCI certified surveyor and valuer of yachts
RYA and MCA certified Code inspector
IIMS Registered Marine Surveyor & Consultant
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van Kampen
Veerstraat 14
6624 BG Heerewaarden
Nederland

Factuurdatum : 25 oktober 2021
Vervaldatum : 08 november 2021
Klantnummer : 11341
Order ref
: Verkoop klaar maken
BTW nummer :

FACTUUR 3147

OMSCHRIJVING
AANTAL
PRIJS
TOTAAL
_______________________________________________________________________________________________________________
- Conform WERKORDER 2349
Bootnaam : Maris
Afmetingen : 17,16*4,18 *1,80

Masten herstellen en opmasten
(ARBEID LAAG) Masten reinigen
(ARBEID STD) Masten ophalen
(ARBEID STD) Masten controle en herstel
(ARBEID STD) Waterstag herstellen
(ARBEID STD) Opmasten beide masten
Bijl / Toggle
Bijl / Toggle gebruikt
Bijl / 2x pin 15x30
Takel tarief op basis van 17.16m (proefdraaien en opmasten)
Gebruik mastenkraan, vast tarief(excl.arbeid)

5,50
2,00
13,25
1,00
12,00
2,00
1,00
2,00
0,50
2,00

50,21
68,18
68,18
68,18
68,18
46,82
15,96
3,14
723,14
42,93

276,16
136,36
903,39
68,18
818,16
93,64
15,96
6,28
361,57
85,86

Transport
(ARBEID STD) Verplaatsen van hal 2 naar 1

1,00

68,18

68,18

Anodes
(ARBEID STD) anodes plaatsen
weld on anode 1kg

1,75
8,00

68,18
20,17

119,32
161,36

Motorisch in orde maken
(ARBEID STD) Machine kamer / motor bedrijfsklaar maken
N.L.A. 920-0001-p impeller

8,75
1,00

68,18
36,78

596,58
36,78

38,50
1,00
1,00
4,00
3,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
10,00
1,00
7,00

68,18
20,00
39,61
1,10
3,48
8,12
1,30
13,35
46,41
2,28
2,28
0,36
72,80
29,00

2624,93
20,00
39,61
4,40
10,44
8,12
2,60
13,35
46,41
4,56
2,28
3,60
72,80
203,00

Herstel elektrisch systeem
(ARBEID STD) Elektra uitzoeken / ordenen / aansluiten
Aansluitstrip 12-v
WALAANSLUITING INBOUW CEE BLAUW
BL.5 KABELSCHOEN RING 6MM BL.
Hubo / exin aansluitsnoer 2,5m ra 3x1mm wit
VERLOOP 30CM3X1.5 STEK.RA/CEE CONTRA
BL.5 KABELSCHOEN DOORVERB.GEEL
Stripzekering C20, 50A
Zekeringhouder c100 incl beschermkap
Zelfborgende moer M12 (1)
40100055
Zelfborgende moer M12 (1)
MONTAGEDRAAD 1.5 SOEPEL ZWART
Hager opb.v.ip30 220x220
Hager installatieautomaat 1P+N 16A B4

van Kampen
Veerstraat 14
6624 BG Heerewaarden
Nederland

Factuurdatum : 25 oktober 2021
Vervaldatum : 08 november 2021
Klantnummer :
11341
Order ref
: Verkoop klaar maken
BTW nummer :

FACTUUR 3147

OMSCHRIJVING
AANTAL
PRIJS
TOTAAL
_______________________________________________________________________________________________________________
Hager ALS 2P 40 A 30
Hager doorverb.rail blauw 13x1P 63A
Hager doorverb.rail bruin 13x1P 63A
Wiska kabeldoos 407/3+ 3XESKV20 plus
Wago compact splicing 3-wire connectors
Wago compact splicing 5-wire connect.
KLemko BK 3584 DIN
Klemko BK 3510 DIN
Mont. snr (H07 V-K) 35.0 zwart
CP SR1F 19,1-9,5/1200 zwart
CP srif 19,1-9,5/1200 rood

1,00
1,00
1,00
10,00
50,00
25,00
10,00
10,00
16,00
1,00
1,00

158,00
5,45
5,45
5,84
0,37
0,60
2,45
2,45
23,65
5,64
5,64

158,00
5,45
5,45
58,40
18,50
15,00
24,50
24,50
378,40
5,64
5,64

4,00
1,00

68,18
50,00

272,72
50,00

Accus plaatsen en aansluiten
(ARBEID STD) accus plaatsen en aansluiten
Dynac SHD Pro startbatterij 140Ah/760CCA(EN)
Dynac AGM startbatterij 95Ah / 850 CCA(EN)
Accuklem vertind kabel 10-95 mm² bout M10 min
Accuklem vertind kabel 10-95 mm² bout M10 plu
Koelschot 2V cel 10*198*400mm
Mastervolt Gel Accu MVG 12/200 Ah (gebruikt)

13,50
2,00
2,00
3,00
3,00
7,00
2,00

68,18
169,43
216,53
4,67
4,67
5,00
728,00

920,43
338,86
433,06
14,01
14,01
35,00
364,00

Dynamo vervangen
(ARBEID STD) nieuwe steunen maken, dynamo monteren en aansluiten
Hubo / ham. hoogglans st groen spuitb.
Revisie Techniek Verwijs / dynamo cummins
Revisie Techniek Verwijs / controlelamp

14,00
1,00
1,00
1,00

68,18
17,48
278,37
3,72

Combi installeren
(ARBEID STD) combi testen / aansluiten / installeren
victron combi lader 24V / 3000 / 70
(gebruikt)
Mastervolt Laadstroomverdeler 1602 IG 12/24V (gebruikt)

4,25
1,00
1,00

68,18
1454,00
187,20

Verlichting
(ARBEID STD) verlichting vervangen
N.L.A. Lamp 105 Mm 24V50W (NLB)
LAMP 24V 2W BA9S
Serie 40 hek

1,00
1,00
1,00
1,00

68,18
34,09
0,66
66,78

68,18
34,09
0,66
66,78

Drinkwatersysteem
(ARBEID STD) boiler testen en inbouwen

5,00

68,18

340,90

Nieuw dashbord maken
(ARBEID STD) maken / lakken / monteren / aansluiten
materiaal dashbord

75%

954,52
17,48
278,37
3,72

75%
75%

289,77
363,50
46,80

van Kampen
Veerstraat 14
6624 BG Heerewaarden
Nederland
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OMSCHRIJVING
AANTAL
PRIJS
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_______________________________________________________________________________________________________________
(ARBEID STD) drinkwaterpomp vervangen
(ARBEID STD) herstel tanks
VETUS slang voor boilers, Ø 13 mm inside (1/2
Bout zk M8x40 (2)
Moer M8 (6)
Bout zk M8x40 (2)
Hollex Slangtule 3/8"x13 mm
Hollex Sok 3/8"
Wormschroefklem Rvs 15- 25
Jabsco Drinkwaterpomp Par-Max 2.9GPM 24V 40ps
Hollex Sok 3/4"
Hollex Verloopring 3/4"x1/2"
Hollex Slangtule 3/4"x25 mm
Wormschroefklem Rvs 22- 32
Pvc Z/P Slang Stalensp 25 mm MTR
Romp lekkages dubbelen
(ARBEID STD) dubbelen
(ARBEID STD) conserveren
N.L.A. Sialox Fiberschijf 125mm P 24
N.L.A. Interprotect Grijs A+ B 0,75 L
N.L.A. Colad Mengbeker 700ml 1 STUKS
N.L.A. Radiatorkwast Wit Haar No.11/2 1 STUKS
Proefdraaien
(ARBEID STD) proefdraaien
Inventaris uitzoeken incl zeilen
(ARBEID LAAG) Boot leeg halen en uitzoeken
Opruimen & Schoonmaken
(ARBEID SCHOONMAAK) schoonmaken interieur
Kuipluik herstellen
(ARBEID STD) herstel kuipvloer
(ARBEID STD) nieuw kuipluik maken / conserveren / monteren
N.L.A. Kunststof Verfbak 14x28cm 1 STUKS
N.L.A. C.Prof Nylon,13mm,10cm 1 STUKS
N.L.A. Radiatorkwast Wit Haar No.11/2 1 STUKS
N.L.A. Colad Mengbeker 1400ml 1 STUKS
801-01-40-05 Celrubberband 40x5
Klein materiaal
Hubo / multiplex ext gez 18mm 1.22x1.20x1m2

1,50
5,25
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
1,00
2,00
2,00
2,00
8,00
0,50

68,18
68,18
16,49
2,78
2,28
2,78
1,99
1,99
2,93
108,21
3,40
2,17
3,85
3,01
5,17

102,27
357,95
16,49
2,78
2,28
2,78
1,99
1,99
17,58
108,21
6,80
4,34
7,70
24,08
2,59

16,75
1,75
1,00
1,00
1,00
1,00

68,18
68,18
1,14
42,03
0,58
1,55

1142,02
119,32
1,14
42,03
0,58
1,55

5,50

68,18

374,99

19,25

50,21

966,54

8,00

32,19

257,52

20,00
11,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,40

68,18
68,18
1,15
1,69
1,55
0,74
2,22

1363,60
749,98
1,15
1,69
1,55
0,74
9,77

1,00

58,65

58,65

van Kampen
Veerstraat 14
6624 BG Heerewaarden
Nederland
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Plaatschroef pk 4.8x19 philipskruis (10)
Putting /U-bout 5 x 80 mm
Carrosseriering M13 (1)
Hubo / houtdraaibout 6x30mm rvs
Hubo / plieger fiberring 6/4
Hubo / kwb starlock invalzaagblad
Hubo / draadeind 1m 12mm rvs
Hollex Afdichtplug 3/4" buitendraad
Ventiel voor majoni fender

1,00
2,00
2,00
7,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00

2,28
4,71
1,95
0,31
2,80
16,19
10,99
2,41
2,06

2,28
9,42
3,90
2,17
2,80
16,19
10,99
2,41
8,24

Milieuheffing, 2,5% over arbeid en stalling (max 100)
Kleinmateriaal, 1,5% over arbeid

1,00
1,00

100,00
86,78

100,00
86,78

Totaal excl. BTW:
€
18408,05
21 % BTW:
€
3865,72
9 % BTW:
€
0,00
______________________________________________
TOTAAL TE VOLDOEN:
€
22273,77

