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BUREAU: FRIESEWEG 131, ALKMAAR - TELEFOON: 02200-15547*
WERF IN MEDEMBLIK - TELEFOON 02274-)JH''''J& ~ '1
TELEFOON NA KANTOORTIJD: 02274-1772 rv'. ..
TELEGRAMADRES: CONIJN - ALKMAAR r 'tv;/.) l;.r\ I 0... 1.0
POSTBUS: 17, ALKMAAR o \ ~'\
GIROREKENING: 12135
BANK: ALGEMENE BANK NEDERLAND N.V., ALKMAAR

RIJSOVERZICHT EN
ontest 27. Snelle zeekruiser. Afmetingen 8,25 x 2,45 x 1,25 (lengte waterlijn 6,90) -

tahoogte 1,90. Type A inrichting met 4 slaappl., keuken en kaartentafel voor in de k~uit.
ype B inrichting met 5 slaapplaatsen, keuken aan b.b. achter kaartentäfel aan s.b. ac ter.
ebouwd van speciaal slagvast kunsthars volgens Lloyds specific. .
uiddikte 8 tot 20 mm. Totaalgewicht 2400 kg. Ballast 1100kg.
ti-slip profiel op dek en bovenbouw. Ramen van veiligheidsglas in waterdichte hydronalium

ijsten. Berghouten van teakhout met roestvrij stalen halfrond. Bronzen afsluiters op alle
uiddoorvoeringen onder water. Alle beslag, schroefverbindingen, binnenwerk van het roer
n roerkoning van roestvrij staal.
ompleet met 1 watertank 90 1., roestvrijstalen gootsteen, 2 drinkwaterpompen, emmer-W.C.,
itschuifbare wasbak boven de W.C. Voorts worden medegeleverd: 1 anker (type Danforth).
kg., 30 mankertros, 2 landvasten, 2 stootkussens.
olIe spruce mast en giek, met beslag van R.V.S., mastlier van roestvrij staal en tufnol

lsmede staand en lopend want, vallen en schoten van roestvrij staal en terylene met tufnol-
lokken, 8 wantspanners 3/8" van roestvrij staal.
fokkeschootlieren van tufnol en R.V.S., 2 tufnol schootblokken voor genua op roestvrij-

talen rails. Grootzeil 11,8 m2 en fok 15,6 m" amerikaans dacron of terylene.-
<j~:;;; ~ 1-'.1

OMPLEET ZEILKLAAR AF WERF, INCLUSIEF B.T.W.:

2.)' Huik voor grootzeil

1(3) I- Genua I 22,8 m2 [, /3 (/
a. Boomfok 11,3 m2 • I l; 1o'V

b. Stormfok 4,3 m2

6. Spinnaker 53 m2 van speciaal Nylon 1,2 O.Z. in 2 kleuren
(op te geven) met schoten, geitauwen val.
KLEUREN: .

7. Spinnakerboom, boombeslag, mastlede, 2 blokken en
kikkers op de mast, spinnakerboomval, 2 kikkers
op de cockpitrand, 2 schootblokken aan lussen

7n. Idem doch met boom van aluminium
Bronzen worm-rolrifsysteem met ronde giek

1)) -I Voorpreekstoel van gepolijst roestvrij staal
Of\? Idem, doch met LII9BonTeiing
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Handzoeklicht met batterij ~
Rondschijnend toplicht met kabel; waterdicht stop- . 1
kontakt op het dek, schakelaar op dash-board ~'-
Zalinglicht (zelfde uitvoering) , ~ ~ .h..
Tweede Zalinglic~ V~· -
Brandblusser; de inhoud beschadigt het kunsthars niet }5-"" -

I

Ankerlier met oliebad
"Kicking-strap" met R.V.S. plaatje op giek, blokken
met ca. 10 mtr. Dacron-lijn en 2 extra kikkers op de
kuiprand
Schaar voor giek of mast
Extra voor aluminium mast, goud geanodiseerd met
geluldsdernpcnd materiaal van binnen
Aluminium boom met worm rolrif
Lloyd's certifikaat + 100Al; de gehele bouw geschiedt
onder Lloyd's toezicht
Idem voor kunstharswerk aan de romp
Stopcontact gemonteerd op dashboard
Pikhaak

(Prijzen alleen voor levering
binnen Nederland)

10- 3 - 1970

34.

40~
,2.

42a.
43.

TYPE A

TYPE B

)

-
i{

~

Transport f
51,-

78,-
77,-
34,-
93,-

527,-

i
-J."

87,-
41,-

448,-
409,-

x
".

o

1.680,-

560,-
14,-
21,-

............. J-
A.



Bronzen worm-rolrifsysteem. met ronde giek
'f. Voorpreekstoel van gepolijst roestvrij staal

Idem" doch met tussenreling
Zeereling van gepolijst roestvrij staal, dubbele roest-
vrij stalen draden, de bovenste met wit plastic bekleed,
compleet aangebracht
Achterpreekstoel van gepolijst roestvrij staal
Idem, doch met tussenreling
~ Sofakussens en matrassen uit schuimrubber, met t
nbfluweel overtrekken. KLEUREN : .
Idem met vinyl overtrokken
KLEUREN: .....
2 Kussens in de cockpit met kunststof overtrokken
Kussen met ondersteuning tussen voorkooien
Marstal benzinemotor, Typ~ F,-S P.K., 4~tak;t, 1 cylinder
200/1100 omw./min. met keerkoppeling en elektrische starter
Kompleet ingebouwd met R.V.S. benzinetank, 50 ltr.,
R.V.S. schroefas, koperen schroefaskoker, bronzen schroef -

5b. Marstal benzinemotor, type E 1, 6 P.K., dezelfde uitvoer. -
5c. Couach benzine motor type BD 1 500 cm", 5/6 P.K.,

1000/1400 toeren, verder als 15a.
5d. Couach benzine motor type BD 2, 4 tact, 1144 cc,

900/1400 omw.Zrnin., 10/15 PK, met dynastarter,
verder als 15b.

5e... Marstal benzinemotor, type F 2, 10 P.K., 4-takt, 2 cylinder
Verder hetzelfde als 15a.

5gg. Volvo Penta MD 1. 4 tact, 7 P.K., 2300 omw./min. Com-
pleet ingebouwd met dynastarter 12 V. en R.V.S. olietank
50 ltr, R.V.S. schroefas, koperen schroefaskoker enz.

5k. Farymann dieselmotor type A 9 P.K., 4 takt, 1 cylinder,
met direkte injectie. Kompleet ingebouwd met dyna-starter
12 V., R.V.S. tank 50 ltr, schroefas,

koperen schroefaskoker
Elektrische kajuit en navigatielichten (rode en groene
boordlichten op de opbouw, heklicht en toplicht),
kompleet gemonteerd met schakelaars en zekeringen;
speciale scheepsuitvoering
Als no. 18, echter met D.H. 1 attest voor alle
navigatielichten
Tafel van R.V.S. met formicablad
Keukenkast, compleet met 5 kopjes, schotels, 5 plastic
glazen, 5 borrelglazen, 6 huiden busjes en 3 plastic
bussen
Plastic soepbord (Mepal) ~ st. p. st. \ 40 _
Plastic plat bord (Mepal) ~........ st. p. st. ( ,
1 Butaan gasstel met 2 branders met R.V.S. cardanische
ophanging met beveiligingssysteem -
Koperen gasleiding met kraan, g~teys( voor de gasfles
met afvoer naar de waterlijn . ''J ~ - -
4 Gordijnen op rails voor de kajuitramen '
Alleen rails met glijders
6 Gordijnen voor kleine ramen
Alleen rails met glijders
Ankerkluis van hydronalium
30 m. gegalvaniseerde ketting 6 mmo
Stalen verschepingsstoei
Huik over het hele schip uit zwaar doek voor
wintorberging - 448,-
Tlulk over de cockpit van mast tot einde giek - 202,-
Idem, rnnnr geschikt voor zonnescherm - 241,- Het jacht is gebouwd volgens de voorschriften van de Germanische Lloyd, Klasse 100 A 4 en
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Idem voor kunstharswerk aan de romp
Stopcontact gemonteerd op. dashboard
Pikhaak
Vlaggestok
Zwabber
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48. Lichte-wind-tuigage d.w.z.: langere mast, waardoor

10% meer zeiloppervlak. Prijs "zeilklaar" is hoger
Prijs voor bijzeilen en Alu mast is 10% hoger

459,-

®~j
53a-54.
55.

,(56.
,/57.

58.

48a.

49. Isolatoren, aan het achterstag met doorvoeringen naar
dash-board
R.V.S. houders voor de tafel in cockpit vloer
Plastic buis om de wanten
Extra 'mastlier
Vallier voor grootzeil of fok met trommel voor
staaldraad
Dezelfde vallier, i.p.v. normale mastlier
Verklikker van metaal, speciaal model
NAAM en THUISHAVEN/JACHTCLUB op achtersteven-
Tweede vlaggelijn voor de zaling aan B.B.
T.L. verlichting in de kajuit i.p.v. plafonniers, per stuk
Openslaande, i.p.v. vaste patrijspoorten in het voorschip
p. stuk:
Het aanbrengen van navigatielichten aan de voorpreekstoel,
i.p.v. aan de kajuit
Het aanbrengens van een heklicht aan de achterpreekstoel,
i.p.v. op de cockpitrg +
Loodballast per 100 kg.
Extra voor twee speciale zware schootlieren met
2 snelheden, i.p.v. standaardlieren
Radarreflektor
Boom, overloopblokken en schoot voor boomfok
"Eberspächer" verwarming, benzine B.N. 2 2000 Kcal/U. -
"Eberspächer" verwarming, diesel X. 2 2000 Kcal/U.
Haak in het kajuitplafond boven de tafel
Strijkwant van roestvrij staal
2 Leeslampen boven de banken
Watertank van roestvrij staal i.p.v. ëegalvlillis..e.enLstaal
Verstevigingen in de huid op de plaatsen voor de .Jegs"
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b. Stalen verschepingsstoei
c. Huik over het hele schip uit zwaar doek voor

wint~;;,berging
Huik over de cockpit van mast tot einde giek
Idem', maar geschikt voor zonnescherm
Onderwater W.C., aangebracht met bronzen afsluiters etc. -

Uskast van R.V.S. onder b.b. bank in de kajuit
Uskast van R.V.S. onder de keuken
Deense echosounder "EKKOLOD", type IV M,
(0-10, 0-30'en 0-100 rn. diepte), met wijzer, compleet
ingebouwd
Draaibare ondersteuning voor echolood, voor
aflezen vanuit cockpit
Engels echolood (Seafarer) (0-20, 0-100 m diepte)
geen wijzer, doch neon aanwijzing
Bol-kompas met elektr. verlichting en compenseermidd.
Sumlog snelheid en afstand aangevende, met dagteller

Tannoy Sniffa "Detector"
Elektrische ventilator, bevestigd met slang tot bij motor
Bokkepoot van roestvrij staal met blokken voor
mastklappen
Barometer 0 11 cm. met certifikaat. (OBSERVER).

8 dagen klok 0 11 cm. (OBSERVER).

Transporteren f
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Het jacht is gebouwd volgens de voorschriften van de Germanische Lloyd, Klasse 100 A 4 en
volgens de voorschriften van de Lloyds klasse 100 A 1.
Levering in Nederland af werf, inclusief B.T.W.
Betaling: 25% bij het bestellen, de rest tijdig voor aflevering.
Volle garantie volgens de contract bepalingen van de groep kunstharsbouw van de bond van
Nederlandse Scheepsbouwmeesters (Cebosine). Conyplex servicedienst staat altijd tot Uw
beschikking.
De prijzen voor navigatieapparatuur en andere niet door ons gefabriceerde onderdelen gelden
ingebouwd in het schip; hiervoor gelden de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten.
Vóór de aflevering heeft het jacht een proefvaart gemaakt onder motor, het is getuigd.
KLEUREN: (Nummers te kiezen uit ons stalenboek, dat wij U gaarne toezenden).

(

Romp
Kajuitzijden
Lakwerk binnen, mat of glanzend?
Koper
Adres
Gew. Leverdatum
Leverdatum Conyplex
Aanbetaling
Handtekening koper

Dek
Kajuitdek

Opdracht geaccepteerd

Handtekening Conyplex

Denkt U er a.u.b. aan, dat het zeer bezwaarlijk en kostbaar is echolood, kompas, zalinglamp,
sumlog, ankerkluis, elektr. ventilator en extra ventilator op kajuit naderhand in te bouwen.
Daarom dringen wij er ten zeerste op aan deze tegelijk met de opdracht te bestellen.
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