Boatlife is beautiful
NL Onbezorgd genieten van de watersport, dat is waar Interboat voor staat.
Interboat is een echt familiebedrijf met 25 jaar ervaring. Een team van
50 medewerkers, een professioneel servicenetwerk met vestigingen in
binnen- en buitenland garanderen u een behouden vaart. Met een ruime
keuze uit sloepen, tenders en cruisers die volledig met de hand worden
gebouwd op de eigen Nederlandse werf komt Interboat tegemoet aan de
vraag van een breed publiek.
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GB Onbezorgd genieten van de watersport, dat is waar Interboat voor staat.
Interboat is een echt familiebedrijf met 25 jaar ervaring. Een team van
50 medewerkers, een professioneel servicenetwerk met vestigingen in
binnen- en buitenland garanderen u een behouden vaart. Met een ruime
keuze uit sloepen, tenders en cruisers die volledig met de hand worden
gebouwd op de eigen Nederlandse werf komt Interboat tegemoet aan de
vraag van een breed publiek.
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DU Rundum sorgloser Wassersportgenuss, dafür steht Interboat, ein echter
Familienbetrieb in zweiter Generation mit 25 Jahren Erfahrung im
Bootsbau. Ein Team von 50 Mitarbeitern und ein professionelles
Servicenetz in ganz Europa garantieren Ihnen eine stets sichere Reise.
Alle Boote werden komplett auf der eigenen niederländischen Werft von
Hand gebaut und mit einer großen Auswahl an Sloepen, Tendern und
Cruisern ist bei I für wirklich jeden Geschmack das richtige Modell dabei.
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Handmade in Holland
NL Het design en de productie van alle modellen vindt plaats op de eigen,
ruim 7000 m2 grote werf in Zwartsluis (Overijssel). De werf is al 25 jaar
bekend door de hoogwaardige kwaliteit, de extreme duurzaamheid én
betrouwbaarheid. Het polyester casco wordt middels de hand-lay up methode gebouwd. Het resultaat is een sterk en strak oppervlak met
een gegarandeerde consistente dikte van het polyester. Daarom geeft
Interboat 10 jaar garantie op het casco. Uitsluitend hoogwaardige
materiaalsoorten worden gebruikt voor het monteren en installeren
van de standaard voorzieningen en de te kiezen accessoires.
GB Het design en de productie van alle modellen vindt plaats op de eigen,
ruim 7000 m2 grote werf in Zwartsluis (Overijssel). De werf is al 25 jaar
bekend door de hoogwaardige kwaliteit, de extreme duurzaamheid én
betrouwbaarheid. Het polyester casco wordt middels de hand-lay up
methode gebouwd. Het resultaat is een sterk en strak oppervlak met
een gegarandeerde consistente dikte van het polyester. Daarom geeft
Interboat 10 jaar garantie op het casco. Uitsluitend hoogwaardige materiaalsoorten worden gebruikt voor het monteren en installeren van de
standaard voorzieningen en de te kiezen accessoires.
DU Konstruktion und Produktion aller Modelle erfolgen auf der eigenen, über
7.000 qm großen Werft in Zwartsluis (Overijssel),NL.
Die Werft steht seit 25 Jahren für höchste Qualität, extreme Haltbarkeit
und Zuverlässigkeit. Die GfK-Rümpfe werden im aufwändigen
Handauflegeverfahren hergestellt. Das Ergebnis ist eine hochfeste,
dichte und dauerhaft hochglänzende Oberfläche mit einer garantiert
gleichmäßigen Stärke des Polyesters. Deshalb gewährt Interboat
bedenkenlos 10 Jahre Garantie auf seine Rümpfe. Zur Montage aller
Installationen und Zubehörteile werden ausschießlich hochwertigste
Komponenten verwendet.
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Sloepen
NL Het werkpaard van de maritieme sector. Zo staat de sloep al honderden
jaren bekend en dankzij de traditionele belijning overal ook in één
oogopslag herkenbaar. Het oermodel is bij een breed publiek zeer
geliefd. Dat komt vooral door de pure vorm van varen met een open
boot. De comfortabele en onderhoudsvrije sloep van nu is geen werktuig,
maar een hulpmiddel voor totale ontspanning: de ultieme beleving van
bewegingsvrijheid. Midscheeps een betrouwbare zuinige diesel of
elektromotor. Lage doorvaarthoogte en zeer stabiel. Ga waar geen ander
gaan kan. Sober of luxe naar eigen voorkeur. Tien jaar fabrieksgarantie.
Voor altijd genieten.
GB Het werkpaard van de maritieme sector. Zo staat de sloep al honderden
jaren bekend en dankzij de traditionele belijning overal ook in één
oogopslag herkenbaar. Het oermodel is bij een breed publiek zeer
geliefd. Dat komt vooral door de pure vorm van varen met een open
boot. De comfortabele en onderhoudsvrije sloep van nu is geen werktuig,
maar een hulpmiddel voor totale ontspanning: de ultieme beleving van
bewegingsvrijheid. Midscheeps een betrouwbare zuinige diesel of
elektromotor. Lage doorvaarthoogte en zeer stabiel. Ga waar geen ander
gaan kan. Sober of luxe naar eigen voorkeur. Tien jaar fabrieksgarantie.
Voor altijd genieten.
DU Ursprünglich als Arbeitsboot konzipiert, ist die Sloep bereits seit Jahrhunderten überall bekannt und deshalb und dank der traditionellen Linien
auf den ersten Blick als Sloep erkennbar. Alle lieben das Ursprüngliche
dieser Form, erinnert es doch auch immer ein wenig an traditionelle,
offene Segelschaluppen. Heute ist die Sloep kein Arbeitsboot mehr, sie ist
die schicke und überaus komfortable Begleiterin des Eigners auf dem Weg
in Entspannung und Entschleunigung. Immer ruhig und unaufgeregt, mit
sparsamem und wartungsarmen Diesel-Einabaumotor oder auch elektrisch,
extrem stäbig chauffiert Ihre INTERBOAT-Sloep Sie. Dank niedriger Höhe
erkunden Sie die schönsten Wasserwege, die den Anderen verborgen
bleiben. Puristsich bis luxuriös statten Sie Ihre Sloep aus, wie immer Sie
es wünschen, und das mit 10 Jahren Garantie. Für immer geniessen.
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Interboat 17

5.70 m
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2.25 m

Interboat 19

0.90 m

0.55 m

800 kg

12 hp - 27 hp

C8

6.00 m

2.40 m

0.95 m

0.60 m

1.050 kg

C9

16 hp - 27 hp
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Interboat 6.5

Interboat 22 / 22 Xplorer

6.80 m
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2.55 m

1.15 m

0.65 m

1.450 kg

27 hp - 42 hp

C10

6.60 m

2.50 m

1.12 m

0.70 m

1.300 kg

C10

16 hp - 75 hp
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Intender
NL De sloep vertegenwoordigt het authentieke karakter van de Interboat
familie, de tender is de eigentijdse sportieve variant hierop. Het verschil
tussen de sloep en de tender is het volledig in de romp geïntegreerde
zwemplateau en het semi planerende onderwaterschip. Afhankelijk van
model en motorkeuze is een snelheid van 47 km/u mogelijk. De standaard uitrusting is zeer compleet en met een keuze uit een aantal opties
en een breed kleurenpallet wordt een tender volledig op maat gemaakt.
GB De sloep vertegenwoordigt het authentieke karakter van de Interboat
familie, de tender is de eigentijdse sportieve variant hierop. Het verschil
tussen de sloep en de tender is het volledig in de romp geïntegreerde
zwemplateau en het semi planerende onderwaterschip. Afhankelijk van
model en motorkeuze is een snelheid van 47 km/u mogelijk. De standaard uitrusting is zeer compleet en met een keuze uit een aantal opties
en een breed kleurenpallet wordt een tender volledig op maat gemaakt.
DU Die Intender-Sloepen verkörpern den authentischen Charakter der Interboat-Familie, sie sind die moderne, sportive Interpretation der klassischen Sloepen, verfügen sie doch im Vergleich zu diesen alle übereine
vollständig in den Rumpf integrierte große Badeplattform und sind als
Halbgleiter konzipiert. Je nach Modell und Motor sind so Geschwindigkeiten von bis zu 47 km/h möglich. Die außergewöhnlich üppige Serienausstattung kann mit einer Reihe sinnvoller Optionen erweitert werden. Und
mit einer riesigen Auswahl an Farben und Stoffen entsteht Ihre ganz
individuelle Intender.
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Intender 650

6.50 m
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2.50 m

1.12 m

0.70 m

1.250 kg
(with 33 hp)

16 hp - 75 hp

C9
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Intender 700

6.90 m
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2.50 m

1.12 m

0.70 m

1.300 kg
(with 33 hp)

16 hp - 75 hp

C9
Interboat | 17

Intender 780

7.80 m
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2.80 m

1.20 m

0.70 m

1.850 kg
(with 33 hp)

27 hp - 170 hp

C9
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Intender 820

8.10 m
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2.80 m

1.20 m

0.70 m

1.850 kg
(with 33 hp)

27 hp - 170 hp

C9
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Intender 950

9.75 m
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3.35 m

1.70 m
(without
windshield)

0.95 m

0.000 kg

65 hp - 320 hp

B
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Intercruiser
NL Op een gegeven moment wil je meer. Net een beetje meer comfort, liefst
ook een kajuit met een verwarmde slaapplek aan boord. Alles wat nodig
is om langer aan boord te verblijven. In het lijnenspel met zachte rondingen is de cruiser een duidelijke nazaat van de sloep. Oogstrelend van
buiten, fenomenaal uitgerust van binnen. Werkelijk alle noodzakelijke én
comfort verhogende voorzieningen voor een langer verblijf zijn standaard
aan boord zoals kombuis en een natte cel. De werf hanteert een ongeëvenaarde flexibiliteit in afbouw én extra uitrusting.
GB Op een gegeven moment wil je meer. Net een beetje meer comfort, liefst
ook een kajuit met een verwarmde slaapplek aan boord. Alles wat nodig
is om langer aan boord te verblijven. In het lijnenspel met zachte rondingen is de cruiser een duidelijke nazaat van de sloep. Oogstrelend van
buiten, fenomenaal uitgerust van binnen. Werkelijk alle noodzakelijke én
comfort verhogende voorzieningen voor een langer verblijf zijn standaard
aan boord zoals kombuis en een natte cel. De werf hanteert een ongeëvenaarde flexibiliteit in afbouw én extra uitrusting.
DU Irgendwann willst du mehr. Mehr Raum und Komfort, vorzugsweise auch
eine beheizte Kajüte zum komfortablen langen Reisen. Die Intercruiser-Modelle tragen mit ihren klassischen und weichen Linien ganz klar
die Sloepen-Gene in sich. Außen auffallend schön, innen phänomenal
groß und komfortabel. Bordküchen und Nasszellen sind Standard, Sie
werden auf Ihrem langen Törn nichts missen. Und wie gewohnt, erfüllt
Ihnen die Werft jeden Wunsch auf dem Weg zu Ihrer ganz eigenen und
individuellen Intercruiser.
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Intercruiser 27 Cabin

8.50 m
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3.00 m

1.50 m

0.80 m

0.000 kg

33 hp - 170 hp
Volvo diesel

C
Interboat | 27

Intercruiser 28 Cabrio

8.50 m

28 | Interboat

3.00 m

1.50 m

0.80 m

0.000 kg

33 hp - 170 hp
Volvo diesel

C
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Intercruiser 29

9.90 m
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3.35 m

1.70 m

0.95 m

0.000 kg

65 hp - 220 hp
Volvo diesel

B
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Intercruiser 31

9.50 m
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3.35 m

2.15 m

0.95 m

0.000 kg

65 hp - 220 hp
Volvo diesel

B
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Intercruiser 32

9.75 m
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3.35 m

1.80 m
(without
windshield)

0.95 m

0.000 kg

65 hp - 220 hp
Volvo diesel

B
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Intercruiser 34

10.50 m
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3.35 m

2.25 m

1.05 m

0.000 kg

110 hp - 330 hp
Volvo diesel

B
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Netherlands
Showroom / Marina
Oud Loosdrechtsedijk 181 (new and used boats)
Oud Loosdrechtsedijk 163 (service, marina and used boats)
1231 LV Oud Loosdrecht
Tel: 0031 (0)35 582 74 25
Yard / Showroom Zwartsluis
Stouweweg 39
8064 PD Zwartsluis (Overijssel)
Tel: 0031 (0)38 332 58 54
info@interboat.nl
www.interboat.nl
www.intender.nl
www.intercruiser.nl
Official Interboat distributors
United Kingdom
Val Wyatt Marine Wargrave
www.valwyattmarine.co.uk
Germany
Kielwasser GmbH & Co. KG (Werder/Havel (Berlin)
www.kielwasser-boote.de

Austria
Boten Schmalzl GmbH
www.boote-schmalzl.at

www.interboat.nl

nev ed esi gn.nl

Denmark
Dansk Sejl & Motor ApS
www.interboat.dk

