
 

 
 

 
Bouw je eigen houtensloep! 

 

 

 
 

  
 

MILL BOATS 
 
 
Je eigen boot bouw je zelf! 

 

 

 
Afmetingen 
 
Lengte          6.00 meter 
Breedte        2.10 meter 
Diepgang     0.60 meter 
Gewicht       700 kilo 
Capaciteit    6/8 personen 

 
Met familie en vrienden rondvaren 

in je eigen zelfgebouwde sloep. 
Dit wordt nu voor iedereen 

mogelijk met de door jachtarchitect 
Matteo Mariani speciaal voor 

hout/epoxy zelfbouw ontwikkelde 
kapiteinsloep. 

 

 



 
Zelfbouwpakket 
MillBoats biedt iedereen de 
mogelijkheid zelf een hout/epoxy sloep 
te bouwen. Een in de epoxy gezette 
boot is onderhouds vriendelijk en heeft 
een lange levensduur. Het hiervoor 
speciaal ontwikkelde zelfbouwpakket 
bevat alle exact op maat gefreesde 
onderdelen. Alle onderdelen passen 
met behulp van een ingenieus 
systeem eenvoudig in elkaar. Hierdoor 
is voor het bouwen slechts eenvoudig 
gereedschap nodig die de meeste doe 
het zelvers in huis hebben of 
eenvoudig kunnen lenen. 

 
 

 

  
 
Uitvoeringen 
De kapiteinsloep kan worden gebouwd 
met een electrische motor met accuus, 
goed voor een hele dag geluidsarm 
vaarplezier. Ook is er een dieselmotor 
beschikbaar met een vermogen van 
11 pK. 

 
 
Hout pakket 
Het houtpakket bevat alle onderdelen voor de KS18 op maat. Het hiervoor gebruikte WBP 
hechthout is van A/A kwaliteit en speciaal gemaakt voor exterieur gebruik in de jachtbouw. 
Het is kwalitatief vergelijkbaar met de beste merken die er op de markt verkrijgbaar zijn. De 
platen hechthout bevatten alle exact op maat gefreesde onderdelen. Er wordt een 
bouwhandleiding bijgeleverd die u stap voor stap meeneemt in het bouwproces tot en met 
het afwerken van de romp. 
Het pakket bestaat uit 25+ platen WBP A/A okoume hechthout van 8, 15, 20 en 40 mm.  
Hierbij wordt een geillustreerde bouwhandleiding geleverd. 
 



 
 

 
 
 

 
Epoxy pakket 
Het epoxypakket bevat voldoende epoxy en verbruiksmaterialen om het houtpakket in 
elkaar te zetten. Ook is er voldoende om de boot van een beschermende laag epoxy te 
voorzien die de levensduur verlengt en onderhoud veminderd. 
 

 

Technisch pakket 
De Kapiteinsloep is leverbaar in een drietal 
motorvarianten. De inhoud van het pakket zal 
in overleg met u, afhankelijk van de gekozen 
uitvoering, worden samengesteld. Uitgangspunt 
is steeds dat de boot vaarklaar kan worden afgebouwd. 
Het pakket bevat in ieder geval de motor, elektrisch 
systeem, accu of brandstofsysteem, schroef 
en schroefas, hydraulische besturing, verlichting, 
beslagonderdelen en accesoires. 
Op basis van uw wensen maken wij voor u een 
passende offerte. 
Bouwhandleiding 
De bouwhandleiding laat u met behulp van illustraties 
stap voor stap zien hoe u de kapiteinsloep 
bouwt. Omdat u wellicht eerst een goed 
beeld van het bouwproject wilt krijgen is deze 
handleiding ook los verkrijgbaar. 
 

 

 

 

Voor meer informatie: 
MILLBOATS BV  - Heggerank 108 5432CC Cuijk Nederland   T. +31 6 22465170      
WEB: www.millboats.com    E-mail: info@millboats.com 


