
Net als The Next Electro is The Next Outboard een 

aantrekkelijk geprijsde, uitstekend geconstrueerde 

sloep met zeer prettig vaargedrag. De buitenboord-

motor is netjes in een bun geplaatst. 

The Next biedt ondanks zijn afmetingen veel 

ruimte waardoor het een ideale boot is voor het 

gezin, de verhuur of een vriendengroep. 

Dankzij zijn stevige aluminium constructie is de 

The Next hufterproof, je hebt een dikke stootrand 

zodat je niet bang hoeft te zijn voor een krasje. 

Deze comfortabele sloep is, net zoals alle andere 

aluminium boten van Alumax, onderhoudsarm en 

zelflozend.

Lengte (o.a.)

5.30 meter

Breedte (o.a.)

2.00 meter

Diepgang

0,45 meter

Doorvaarthoogte   

1,07 meter

Gewicht  

400 kilogram

Specificaties

Standaard uitvoering

Setheweg 12

7942 LB Meppel

0522 - 24 22 12

info@alumaxboats.nl 

www.alumaxboats.nl

V-bodem met kiel, zelflozende traanplaatvloer, dubbele bodem, voordek met twee aluminium bolders, 
u-bank voor in de boot met opbergruimte en zwevende zijbanken, stuurconsole en geventileerde 
accuruimte met tafelblad, achterbank met opbergruimte en zwevende zijbanken, achterdek met afsluitbaar 
luik naar de buitenboordmotor bun, geïntegreerde zwemplateaus, rubberstootrand op de romp, traileroog 
in de boegsteven, anode op het onderwaterschip. Alle luiken worden voorzien van grendels, scharnieren 
en looskokers. De hele boot is gelast van zeewaterbestendig aluminium en wordt opgeleverd compleet met 
eigenaars- handleiding en CE-keurmerk.
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Totaalprijs van de boot zoals hier voor beschreven met 2,2 KW Elektromotor, topmontage gashendel, stuurwiel besturing 

doormiddel van monokabel besturingssysteem, Trojan accu pakket á 225 Ah inclusief 24 volt/ 20 Amp. Voor 7 uren vaar 

plezier, Acculader met walstroom aardlek- en automaat systeem met 15 meter walstroomkabel. 

Totaal prijs van The Next Outboard in bovenbeschreven vaarklare uitvoering          € 13.995,- incl. btw.
• In combinatie met 9,9 PK Suzuki buitenboordmotor, 4-takt injectie, compleet met 

       monokabelbesturing, ingebouwde zijmontage gashendel, Extreme gas- schakelkabel, 

       start accu met twee hoofdstroomschakelaars, montage en afstelling.       € 17.394,- incl. btw. 

• Meerprijs voor 20 PK t.o.v. 9,9 PK Suzuki buitenboordmotor      €      900,- incl. btw. 
Alle hieronder genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW.

   Extra opties
LED navigatie verlichting rood/groen op de console en rondom schijnen wit licht  

(uitneembaar) incl. schakelaarpaneel met 3 schakelaars en 12volt stopcontact

€   330,00

Kussenset van Nieberg stof bestaande uit: 6 zitdelen, 4 rugkussens en accudeksel kussen €1.525,00

Zonnebed met houtenbodem €   845,00

Monokabel besturing met RVS-stuurwiel Standaard

    Meerprijs voor hydraulische besturing t.o.v. monokabel besturing €1.115,00

Biminitop met aluminium frame in de kleur navy blue, zwart of grijs €   540,00

Biminitop met zwart gepoedercoat frame in de kleur navy blue, zwart of grijs €   670,00

Dekzeil (over de voorkant van de boot) €   750,00

Dekzeil (over de gehele boot) €1.200,00

Buiskap met ruiten, voorin twee ritsen en een oprolbaar luik met aanritsbaar dekkleed of aanritsbaar 

schaamkleed

€2.490,00

Waterdichte hoes voor de stuurconsole, kleur: antraciet of zwart €   275,00

Uitneembare tafel €   250,00

Droogtoilet €   310,00

RVS zwemtrap (uitschuifbaar) €   400,00

Aluminium vlaggenstokhouder met houten vlaggenstok en een Nederlandse vlag €   150,00

Dockinglights €   375,00

Handschijnwerper €   175,00

Rondom schijnend wit LED licht (uitneembaar) €     80,00

Antifouling met waterlijn (6 laagssysteem) €1.380,00

Pastamat vloerbekleding €   750,00

Marine radio met 2 geluidsboxen in de console €   740,00

Wrappen van de buitenkant van de boot (romp tot de spraytail en zijkant console) in 

gekleurde folie.

€1.695,00

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

Afleverpakket, bestaande uit: 2 kegelfenders en 4 landvasten €   100,00
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