
De Alumax 500 Jon is een perfecte platbodem 
werkboot die vooral geschikt is voor ondiepe 
wateren. Waterschappen en natuurbeheerders 
maken dan ook graag gebruik van deze ‘platte’ 
boot met z’n stompe neus waarmee je eenvoudig 

in en uit de boot stapt. Dankzij het aluminium 
casco is de Alumax Jon 500 bijna onverwoest-
baar en onderhoudsarm. De hele boot is gelast 
van 4 mm dik zeewaterbestendig aluminium.

Lengte (o.a.)
4,99 meter
Breedte (o.a.)
1,99 meter

Diepgang
0,05 meter
Casco gewicht   
442 kilogram 

Motor   
Tot 60PK
Doorvaarthoogte   
1,20 meter

Specificaties

Standaard uitvoering

Setheweg 12
7942 LB Meppel
0522 - 24 22 12

info@alumaxboats.nl 
www.alumaxboats.nl

Vlakken bodem met stringers, zelflozende vloer, handgrepen/hijspunten en aluminium kikkers in 
één. Zitplaats voorin de boot voor 6 personen op twee dwarsbanken, stuurconsole, brandblusser, 
traileroog op de boeg en magnesium, anode op het onderwaterschip, rubberstootrand met 
aluminium kern. Alle luiken worden voorzien van grendels, scharnieren en looskokers. De gehele 
boot is gelast van zeewaterbestendig aluminium en wordt geleverd met eigenaarshandleiding en 
CE-keurmerk. 

500 JON



   Extra opties
LED navigatie verlichting rood/groen op de console en rondom schijnen wit licht  
(uitneembaar) incl. schakelaarpaneel met 3 schakelaars en 12volt stopcontact

   375,10

Kussenset Sunbrella bestaande uit: alle zitdelen en 3 rugrollen    937,75

Zonnebed met houtenbodem    423,50

Radarbeugel 3.478,75

Monokabel besturing met RVS stuurwiel    482,70

   Meerprijs voor hydraulische besturing t.o.v. monokabel besturing    889,35

Biminitop met aluminium frame in de kleur navy blue, zwart of grijs    598,95

Dekzeil lichtgewicht met band en RVS gesp    875,00

Buiskap met schuin- of schaamkleed 1.900,00

Boegzeil, kleur: antraciet of zwart    525,00

Waterdichte hoes voor stuurconsole, kleur: antraciet of zwart    254,10

Uitneembare tafel    250,00

RVS zwemtrap    400,00

RVS uitneembare waterskipaal    950,00

RVS vlaggenstok met RVS voet en Nederlandse vlag    170,00

Dockinglights    375,00

Handschijnwerper    211,75

Twee sleepogen op de spiegel    105,85

4 hijspunten in de boot gelast    302,50

Boot/Dek statief van aluminium met rubberblokken en sjorogen    332,72

U-bank i.p.v. zijbankjes    455,00

Antifouling 6-laagssysteem 1.210,00

Pastamat vloerbekleding    642,00

Marine radio met 2 geluidsboxen in de console    671,55

Stazo antidiefstel kabelsysteem met 5 meter kabel ART1 en BVB-keurmerk    310,00

MOB/EN 1914 certificaat incl. vereiste materialen zoals roeispanen, roeidollen etc.    592,90

Afleverpakket, bestaande uit: 2 kegelfenders en 4 landvasten  100,00
  *Alle genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW. 
  **Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

Totaalprijs van de 500 JON zoals hiervoor beschreven                     € 5.995,00

Scan de QR-code voor meer online informatie over de 500 JON


