
HOMEBOAT 
’46’

Inventaris en opties: “Homeboat 46” (Huisboot/vakantieverblijf op het water) 

Lengte: 13,76m / Breedte: 4,90m  
Diepgang: 0,55 m / Kruiphoogte: 3,35 m (3,95 m met reling)  

www.homeboat.eu

Romp 
 
De catamaran vlotters zijn vervaardigd uit zeewaterbestendig aluminium met specificatie 
ALMg 4,5 Mn 4mm in volgende afmetingen: lengte 12000mm x breedte 1500mm x 
hoogte 956mm 
Aan de vlotters werd over de hele lengte een versteviging op de kiel gelast en ze zijn 
waterdicht gemaakt onder een druk van 0,5 bar 
De rompen zijn dermate gemaakt dat zij bij vorst geen schade ondergaan 
In de vlotters zijn twee rvs watertanks ingebouwd met telkens een inhoud van 825 liter 
voor vers en vervuild water. De vlotters bevatten in totaal vier ruimtes voor installatie van 
een boegschroef en voor plaatsing van elektrobatterijen 
Daarnaast zijn in de rompen ook nog 2 bergruimtes voorzien, elke met een inhoud van 
ca 200 liter Er is een set van anodes, magnesium/zink gemonteerd 
Een motorsteun is voorzien voor een motor tot 60 pk 
Pre installatie voor het elektropakket is in de romp voorzien  
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Opbouw/Cabine 

Geïsoleerde buitenwanden uit “Aludibond” met “Lupotherm” isolatie Aludibond 
buitenbekleding in RAL kleur, naar wens 
Overdekking van het voordek, incl. LED-verlichting 
Vloeren met Lupotherm isolatie 
Ramen en buitendeuren in aluminium profielen met isolerend glas Terras voor- en 
achteraan, alsook het dakterras in 25mm dik bankirai Reling (demonteerbaar) met 
handgreep 
Aluminium trap naar het bovendek, opklapbaar 
Bovendek uitgevoerd in waterdichte Aludibond platen 
De opbouw is geïsoleerd volgens de meest recente energierichtlijnen  

Binneninrichting 
 
Inbouwkeuken met boven- en onderkasten, gootsteen, koelkast, hydro keramische 
platen, oven, vaatwasser, microgolfoven 
Badkamer met wastafel en spiegel, hangmeubel, toilet en douche 
Binnenwanden in wit glasvezelbehang  
Vloerbekleding uitgevoerd in hoogwaardig vinyl van hotelkwaliteit Wanden van de 
badkamer in 4mm dikke tegels 
Eettafel met 4 stoelen 
Sofa met salontafel en 2 zetels  
Muurkast met 2 schuifdeuren  

Prijs 

af fabriek netto ex btw: € 198.750,00 incl. 21% / btw: € 240.487,50 
Transport tot Nieuwpoort ex btw € 4.090,91 incl. 21% / btw: € 4.950,00 



Bijkomende uitrusting (standaard in de prijs inbegrepen) 

Zwemtrap  
6 klampen 
Navigatieverlichting 
Boiler, 30 liter 
230 V installatie met schakelaars en stopcontacten 
Aansluiting op walstroom 400 Volt 
Gebruiksaanwijzing en handboek 
12 kg anker met lijn 
Signaalhoorn 
2 buitenspiegels 
Brandblusser 
Verwarming/airco met lucht/lucht warmtepomp voor het woongedeelte Elektrische 
verwarming voor het slaapgedeelte 

Vaarpakket 1 in optie: ex btw: € 19.500,00, incl. 21% btw: € 23.595,00 

Buitenboordmotor van 15 pk met benzinetank 
Boegschroef 
Stuurstand op het voordek met hydraulische bediening, elektrische starter en gashendel 
Bedieningspaneel met displays voor vers water en afvalwater  
Achteruitvaarcamera met beeldscherm  

Vaarpakket 2 in optie: ex btw: € 47.500,00, incl. 21% btw: € 57.475,00 
 
Twee 4 KW elektro pod motoren, ingebouwd in de romp 
Boegschroef met een 120 Ah gelbatterij 
Stuurstand op het voordek met hydraulische bediening, elektrische starter en gashendel 
Achteruitvaarcamera met beeldscherm  
Generator 5KW (Fisher Panda), 8 gelbatterijen van 230Ah Twaalf fotovoltaïsche modulen 
op het dak 
Victron 5000 omvormer  

Andere Opties 

Aludibond in speciaal kleur: ex btw: € 2.500,00 incl. 21% btw: € 3.025,- 
Airco in de slaapkamers: ex btw: € 1.900,00 incl. 21% btw: € 2.299,00  
Klapbare reling bij het bovendek: ex btw: € 1.200,00 incl. 21% btw: € 1.452,00  
TV-Audiosysteem: vanaf € 1.300,00  
CAN Bus systeem voor wooncomfort: € vanaf 1.800,00 Gepersonaliseerde 
binneninrichting/design: op bestek  



HomeBoat: Algemene Voorwaarden 
  
 1. Offertes en bestekken zijn geldig gedurende veertien dagen. Indien de aanvrager ze niet 

binnen deze tijd aanvaardt, vervallen ze. De kosten voor het opstellen van het bestek 
alsook de dossierkosten zijn ten laste van de aanvrager, tenzij anders overeengekomen.  

 2. De goederen en diensten worden geleverd binnen de afgesproken termijn, rekening 
houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de sector en de 
leveringsmodaliteiten van de leveranciers. De klant zal geen aanspraak wegens laattijdige 
levering of uitvoering kunnen laten gelden ten laste van HomeBoat dan na een 
aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dan beschikt HomeBoat over een termijn van vier 
weken om tot de levering of uitvoering over te gaan. Na verloop van deze termijn zal de 
klant de ontbinding van de overeenkomst kunnen aanvragen zonder op welkdanige 
schadevergoeding te kunnen aanspraak maken, gezien de huidige clausule bij het 
contracteren werd overeengekomen.  

 3. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten moeten per 
aangetekend schrijven ter kennis gesteld worden van HomeBoat, uiterlijk acht dagen na 
ontvangst van de factuur. Na deze termijn zal geen enkele klacht meer ontvankelijk zijn 
en zal de factuur als aanvaard worden beschouwd.  

 4. De waarborg op de verkochte goederen beperkt zich tot deze die toegekend wordt door 
de fabrikant of diens leveranciers.  

 5. De goederen, zelfs deze die vrachtvrij of door eigen diensten vervoerd worden, reizen op 
risico van de klant, tenzij anders overeengekomen. Dit houdt in dat de 
verantwoordelijkheid van Home Boat zich nooit en onder geen enkel beding verder kan 
uitstrekken dan tot de dekking verstrekt door de verzekering BA uitbating en BA voertuig.  

 6. De geleverde koopwaar blijft eigendom van HomeBoat zolang de volledige prijs 
(hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is, zelfs wanneer de koopwaar omgevormd 
of ingebouwd is. De klant draagt evenwel de risico’s vanaf de levering en moet de 
goederen in hun staat bewaren.  

 7. De facturen van HomeBoat dienen uiterlijk voldaan te worden binnen de betalingstermijn 
die op de factuur wordt voorzien. Bij niet betaling op de voorziene datum is er 
automatisch en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar. 
Wanneer het totaal of een gedeelte van een factuur van HomeBoat niet stipt op de 
vervaldag is  
voldaan, kan HomeBoat naar haar keuze en onverminderd haar recht op 
schadevergoeding, ofwel onmiddellijk de uitvoering van haar verbintenissen opschorten, 
ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande 
ingebrekestelling.  

 8. De koper verbindt zich ertoe, in geval van niet-betaling van de verschuldigde bedragen 
binnen de gestelde termijnen, aan HomeBoat een schadebedrag van 10 % van de 
uitstaande sommen met een minimum van 100 € te storten.  

 9. De koper erkent geïnformeerd te zijn dat zijn persoonsgegevens geregistreerd zijn in 
onze gegevensbank. Deze gegevens worden slechts geregistreerd, beheerd en gebruikt 
voor doeleinden zoals verkooppromotie en dienst na verkoop. Conform de Wet van 8 
augustus 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikt U 
kosteloos en volgens de modaliteiten bepaald door de Koning, het recht (a) over Uw 
gegevens geïnformeerd te worden, (b) onjuiste gegevens te doen verbeteren. U kunt ons 
hiertoe een brief richten. Op Uw vraag tot inzage of correctie moet door HomeBoat 
worden geantwoord.  

 10. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Veurne 
bevoegd. Op elke overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing.  
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