Leeuwarden, september 2012

Geachte heer / mevrouw,
Wij zijn verheugd dat u interesse toont in de Vripack Proliner 63.
Wij hebben met de Proliner 63 het concept van megajachten verwezenlijkt in een schip met
een lengte van 19 meter. Een ultieme combinatie van design, comfort, kwaliteit, luxe en
exclusiviteit. Een zeewaardig motorjacht, ontwikkeld door Vripack Naval Architects, met
maximaal vaarcomfort onder alle weersomstandigheden.
Elk schip wat bij Hofstra Jachtbouw wordt gebouwd is custom built. Dat betekent dat uw
eigen specifieke wensen en ideeën met betrekking tot het interieur, exterieur en lay-out
gerealiseerd kunnen worden tijdens de bouw van het schip.
Het begint met een aantal sessies met Vripack Naval Architects waarin uw wensen
besproken worden. Op deze manier krijgt u een lay-out en een duidelijke impressie van
zowel de binnen- als buitenkant ter beschikking.
Hofstra Jachtbouw heeft een lange historie in de scheepsbouw. Wij zijn een kleine jachtwerf
en dat heeft vele voordelen voor u, zowel in flexibiliteit als in prijsstelling. Voor ontwerp,
technische constructie en tekeningen werken we samen met Vripack Naval Architects en we
gebruiken uitsluitend kwaliteitsmaterialen.
Tijdens de bouw van het schip is periodiek overleg met u om zoveel mogelijk aan uw wensen
tegemoet te kunnen komen.
Bijgaand ontvangt u:
- De specificaties van het schip
- De standaard uitvoering van het schip
- De indeling van bouwnummer 1
- Een aantal foto’s van bouwnummer 1
- De specificaties van de extra’s van bouwnummer 1
Levering van het schip geschiedt via de HISWA condities en termijn van oplevering in
overleg.
Verder informatie en foto’s kunt u vinden op www.proliner-jachten.nl
Vriendelijke groet,
Hofstra Jachtbouw

SPECIFICATIES PROLINER 63:

Lengte over alles
Lengte waterlijn
Breedte
Diepgang
Doorvaarthoogte (gestreken mast)
Doorvaarthoogte (maximaal)

19,10
16,02
5,24
1,50
5,22
6,85

meter
meter
meter
meter
meter
meter

Gewicht

45

ton

Dieseltank
Watertank
Vuilwatertank

2.500 liter
1.500 liter
750
liter

Motoren standaard
Generator standaard

2 x M190C Perkins common rail
13 KW Kohler

CE categorie

A (oceaan)
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