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PRIJSLIJST 2023 

T44 

 Aluminium motorbracket met zwemtrap 

 Volledige kussenset (extern) 

 Volledige kussenset (intern) 

 Dinette in cabine (te wijzigen in 2-persoonsbed)  

 2de cabine met 2-persoonsbed 

 Douche op dek  

 Koellade (95 lt) 

 Koelkast in cabine (50 lt) 

 220V walaansluiting met lader 

 Dekverlichting 

 LED-verlichting op zij-stringers  (inschuifbaar) 

 Bestuurdersbank met wasbakje 

 RVS boegreling met fenderhouder 

 Radio met 6 speakers  

 Origineel teak in cockpit en op zij-stringers 

 Water tank (230 lt) 

 Septic tank  

 Brandstoftank (1000 lt) 

 Teak tafel 

 Hydraulische besturing met Power Assist 

 Toilet met wasbakje (aparte ruimte) en douche 

 Elektrische lier (800W) 

 Tunnel voor boegschroef (boegschroef is optioneel) 

STANDAARDUITRUSTING 

EXPLORE YOUR HORIZON 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Lengte uitwendig 13.10 m Totaal gewicht  6700 kg 

Breedte uitwendig 4.00 m Max. aantal personen (ISO) 18 (B) 

Max. toegelaten bbmvermogen 3 x 425 PK Tube diameter 65 cm 

Staartlengte bbm 2 x XL + 1 x U   Of 2 x U  

T44 

PRIJZEN 

Tempest T44 (standaarduitrusting en standaard kleurstelling) € 405.350,-- 

BESCHIKBARE ACCESSOIRES 

Airco 12000 btu € 12.705,-- 

Hot water heater (lt 25) € 2.485,-- 

Ijsmaker € 2.783,-- 

Boegschroef ( de tunnel voor de boegschroef is onderdeel vd standaarduitrusting) € 8.470,-- 

Generator 3,5 kw € 24.200,-- 

Onderwaterverlichting € 2.783,-- 

Inductie plaat € 1.997,-- 

Magnetron 220V € 690,-- 

Origineel teakdek op de boeg € 17.545,-- 

Soft Top € 21.175,-- 

Hard-Top € 22.385,-- 

Hard Top ( grotere versie) € 37.510,-- 

Hoes voor console en bank € 1.573,-- 

Hoes voor console en bank (voor gebruik icm T-Top) € 2.057,-- 

Hoes voor zonnedek achter en bank € 1.331,-- 

Bimini met 4 carbon palen € 9.196,-- 

Elektrisch bedienbare tafel (pull-down) achter met kussen € 9.680,-- 

Bimini voor T-Top met 2 carbon palen € 6.050,-- 

Hiermede komen alle voorgaande prijspublicaties te vervallen. 

Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. 

Prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief transportkosten en geldig vanaf 1 september 2022. 

Lakenblekerstraat 56 

1431 GG Aalsmeer 

T: 075 - 631 35 18 

E: sales@rubberboot-holland.nl 


