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JACHT- EN SCHEEPSWERF v.h. GEBR. SERRY B.V. 

Oud Loosdrechtsedijk 249 a-d Oud Loosdrecht Holland tel. 02158-3404 

P R IJ S L IJ S T Jan. 1977 Prijzen inkl. 18% b.t.w. 

DAIMIO F 22.350.-

Wij leveren dit schip voor genoemde prijzen in standaarduitvoering, geheel 
vaarklaar en af onze werf te Loosdrecht. 

Extra kan o.a. worden geleverd : 

gemaakt van dacron I 
I I 

4.25 
6.50 

11.25 
2 0 . - , 
4 5 . — 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

225 gr. 
225 gr 
225 gr. ... . 
180 gr 
52 gr. 

blauw katoen met ritssluiting 

nylonkoord , 
kunststof inkl. montage 

Stormfok 
Stormfok 
Fok III 
Genua 
Spinnaker 
Zeilhuik 
Kuipkleed 
1 relingkleed 
1. stel relingnetten 
sprayhood 

' schaar voor onder de giek .. 
kraanlijn 18 m. kompl. met volledig beslag inkl. montage 

***: opklapbare motorbok inkl. montage 
— r.v.s. mastkoker inkl. montage 
%#55 ltr. watertank kompl. met vuldop,voetpomp, afvoer op wasbakje .. 

r.v.s. bokkepoot met strijkinstallatie inkl. montage 
-r- onderwaterschip behandeld met brons bottum paint 

12 -v. akku 
akkubak met houten voetsteun inkl. montage 

— 8 kg. anker met 20 m. ankerlijn 
houten bok voor winterstalling of vervoer van de Daimio 

—. 2 vlams butagasstel met gasl. naar het achterschip en mahonie plank 
Bol kompas inkl. inbouw in het.brugdek met verlichting 
r.v.s. gootsteenbak exkl. montage vanaf ........................ 
Mahonie separatie schotten met hangkast, kastdeurtjes onder de afwasbak 
en butagasstel, garage voor de eettafel, 4 schuifdeurtjes voor de 
kastjes, verplaatste binnenverlichting met 1 extra lichtpunt kompleet 
met beslag en inkl. montage 
• Dieptemeter Seaf arer inkl, montage 
V.D.O.Sumlog kompl. m. klok, propellor unit, 3 mtr. kabel en haakse 
overbrenging inkl. montage 
halfrond tussenstuk met matras .ter verbreding van voorste kooien .. 
leguaan inkl. montage diverse maten vanaf . /. 
5 p.k. Faryman dieselmotor inkl. inbouwen en alle toebehoren ...... 
9 p.k. Sole dieselmotor " " " " " 

A t t e n t i e : . 

248.-
296.-
470.-
635.-
775.-
155.-
420.-
198.-
234.-
650.-
85.-
95.-

295.-
350.-
300..-
635.-
188.-
178.-
68.-
98.-
270.-
274.-
336.-
105.-

1150.-
466.-

498.-
110.-
98.-

7500.-
8500.-

Al onze prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Bij eventuele prijswijzigingen geldt de prijs.van het 
moment van aflevering. De prijzen, van alle artikelen in deze prijslijst zijn 
in guldens en inklusief 18% b.t.w.. 

Ook wat betreft financieringen en verzekeringen kunnen wij U van dienst zijn 
en kunnen wij elke gewenste financiering en verzekering voor U afsluiten. 

JACHT- EN SCHEEPSWERF v.h. GEBR. SERRY B.V. 

Oud Loosdrechtsedijk 249 a-d . Oud Loosdrecht Holland tel. 02158-3404 
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