
   SLOEPEN GEMAAKT
MET LIEFDE VOOR HET OUDE AMBACHT

Al ruim 15 jaar behoort
tot de absolute top in sloepenland



Kijk voor onze modellen en dealers op:

WWW.OUDHUIJZER.NL

Oud Huijzer 575 Luxury
Van € 11.995,-  voor € 10.495,-

Oud Huijzer 620 Tender Diesel
Van € 29.950,-  voor € 26.950,-

Oud Huijzer 720 Diesel
Van € 34.950,-  voor € 29.950,-
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De Oud Huijzer sloepen worden geheel met de handgebouwd, volgens 

de traditionele hand lay-up methode, daarbij gebruik maakend van de beste 

grondstoffen die op dit moment beschikbaar zijn. De kussensets en cabriolet-

kappen worden vervaarig van hoogwaardige, slijtvaste en waterbestendige Sunbrella-

stoffen*, terwijl het polyether in de kussens een zeer hoog SG (soortelijk gewicht) heeft. 

Alle kabelaringen worden gefabriceerd door Touwfabriek Langman uit Nijkerk die hiervoor al 

sinds 1638 de beste materialen gebruikt. Alle modellen worden door onszelf ontwikkeld en 

getest wat borg staat voor de geweldige kwaliteit !!   

 
Tender Diesel

De grotere modellen bouwen wij slechts in een gelimiteerde oplage, zodat wij de kwaliteit 

kunnen waarborgen, alles is tenslotte handgemaakt en dit kost nu eenmaal tijd !! Ook zorgt 

dit voor een goede restwaarde van Uw Oud Huijzer, omdat het om een exclusief produkt 

gaat !!

Alle modellen zijn verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren zonder meerprijs, tevens heeft u de 

keuze uit verschillende kleuren kussens.

Wijzelf verkopen enkel en alleen aan de erkende dealers waarvoor wij een landelijk dekkend 

dealer-netwerk hebben, zodat u altijd in uw omgeving terecht kunt bij een dealer voor het 

bekijken, kopen, onderhoud en service aan Uw Oud huijzer. 



471 Tender / Basic

Deze Oud Huijzer 471 Tender is 4,71 lang en 1,92 meter breed en modern vormgegeven. Geniet van de ruimte 
en mooie uitstraling van deze compacte tender. Op veler verzoek hebben wij de Oud Huijzer 471 Tender voor 2015 
als een Basic uitvoering : het enigste verschil is dat deze boot standaard skai kussens heeft i.p.v. Sunbrella.   
Tevens zijn de rugkussens voorin een optie bij de 471 Basic model.
Deze boot is ZEER modern vormgegeven met standaard zeer hoge rugkussens, wat ervoor zorgt dat U in deze mooie sloep 
heel comfortabel op het water kunt vertoeven !!!!
Sunbrella zit en rugkussens die geschikt zijn voor verschillende weersomstandigheden !! Uiteraard behoort complete besturing 
en kabelaring ook tot de standaard-uitrusting !
De tender is uitgerust met een modern stuurwiel, RVS-kikkers, meerdere afsluitbare opbergvakken en zwarte kabelaring.
Het  polyether van topkwaliteit met een zeer hoog SG (soortelijk gewicht) voor vele jaren  zorgeloos genieten.

Deze boot kan worden uitgerust met een zuinige elektrische gestarte vier-takt buitenboormotor.

 
Lengte: 4.71 mtr

 
Breedte: 1.92 mtr

 
Gewicht: 380 kg

 Doorvaarthoogte:  95 cm

 Aantal personen: 5

 Motorvermogen: 9.9-30 pk langstaart

 Certificering CE: C
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472 Trendy

Deze Oud Huijzer 472 Trendy is 4,75 lang en 2,03 meter breed, doordat de motor achter de boot hangt heeft u zoveel 
binnenruimte dat het lijkt alsof U in een boot van bijna 6 meter zit!!

Door deze fenomenale breedte en de diepe kiel is deze boot heel erg stabiel en uitermate koersvast. De vaareigenschappen 
en stabiliteit zijn werkelijk uniek te noemen in zijn klasse!!

Deze zelflozende sloep is werkelijk uniek in zijn klasse en standaard voorzien van een stuurconsole, complete besturing incl 
mahonie houten stuurwiel, RVS-kikkers, meerdere afsluitbare opbergvakken, zeer luxe zit-en rugkussenset van Sunbrella 
met daarin een polyether van topkwaliteit met een zeer hoog SG (soortelijk gewicht), wat ervoor zorgt dat u vele jaren 
zorgeloos van kan genieten.

Deze boot kan worden uitgerust met een zuinige elektrische gestarte vier-takt buitenboormotor.

 
Lengte: 4.75 mtr

 
Breedte: 2.03 mtr

 
Gewicht: 330 kg

 Doorvaarthoogte: 95 cm

 Aantal personen: 5

 Motorvermogen: 9.9-20 pk langstaart

 Certificering CE: C
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Deze boot is 4.80 meter lang en 2.00 meter breed wat ervoor zorgt dat dit absoluut de stabielste boot in zijn klasse is, door 
deze geweldige breedte heeft de boot tevens een zeer riante leefruimte in de kuip. Uiteraard is de boot zo compleet als u 
van ons gewend bent met standaard:

Comfortabele stuurconsole met teakhouten bekerhouders / Complete besturing met luxe mahonie houten stuurwiel /  
4 afsluitbare opbergvakken / Ankerluik / Gezellige ruime rondzit/ kwaliteitskabelaring van Nederlands fabrikaat (Touwfabriek 
Langman uit Nijkerk) / RVS-kikkers / RVS-railing achterop voor bestuurder / Droogtoilet / Zeer hoogwaardige zit - en 
rugkussenset van Sunbrella, met daarin een topkwaliteit polyether met een hoog SG (soortelijk gewicht) wat ervoor zorg 
draagt dat u hier vele jaren probleemloos kunt genieten.

Dit model is standaard leverbaar met blauwe romp en creme dek, bruine kabelaring, luxe blauwe zit- en rugkussenset, 
blauwe cabrioletkap met kuipzeil

of

Roomwitte romp, roomwit dek, zwarte kabelaring, luxe charcoal (grijs zwart gestreept) zit- en rugkussenset en zwarte 
cabrioletkap met kuipzeil.

480

 
Lengte: 4.80 mtr

 
Breedte: 2.00 mtr

 
Gewicht: 390 kg

 Doorvaarthoogte: 105 cm

 Aantal personen: 5

 Motorvermogen: 9.9-25 pk langstaart

 Certificering CE: C
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Deze overnaadse klassieke sloep is echt de enigste in zijn klasse die een afsluitbare cabine heeft met daarin de mogelijkheid 
tot het plaatsen van een toilet. Standaard is deze boot voorzien van een kabelaring van Nederlands fabrikaat en 
een zeer luxe zit- en rugkussenset van Sunbrella met daarin een polyether van topkwaliteit met een zeer hoog SG 
(soortelijk gewicht, wat ervoor zorgt dat u vele jaren zorgeloos kan genieten van deze boot. 

Verder behoren de console, besturing, diverse afsluitbare opbergvakken, ankerluik en RVS-kikkers tot de standaarduitrusting 

Dit model is standaard leverbaar met blauwe romp en creme dek, bruine kabelaring, luxe blauwe zit- en rugkussenset, 
blauwe cabrioletkap met kuipzeil

of:

Roomwitte romp, roomwit dek, zwarte kabelaring, luxe charcoal (grijs zwart gestreept) zit- en rugkussenset en zwarte 
cabrioletkap met kuipzeil.

510

 
Lengte: 5,10 mtr

 
Breedte: 2.10 mtr

 
Gewicht: 740 kg

 Doorvaarthoogte: 112 cm

 Aantal personen: 5

 Motorvermogen: 9.9-25 pk langstaart

 Certificering CE: C
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Deze outboardsloep met bun heeft een verlaagde vloer, wat ervoor zorgt dat de passagiers wel heel comfortabel kunnen 
zitten d.m.v. extreem hoge rugkussens!! Tevens is hierbij het voordeel dat de bestuurder hoger zit dan de passagiers voorin, 
zodat de “kapitein” werkelijk een zeer goed overzicht heeft wat er allemaal buiten de boot gebeurt. Doordat de vloer is 
verlaagd en de boot dus hoge gangboorden heeft, is dit ook ZEER veilig voor kinderen!! Ook heeft deze boot standaard 2 
opbergkastjes gemaakt van echt teak. Uiteraard behoort ook een ankerluik, diverse afsluitbare opbergvakken, stuurconsole 
met mahoniehouten stuurwiel tot de standaarduitrusting.

Dit model is standaard leverbaar met blauwe romp en creme dek, bruine kabelaring, luxe blauwe zit- en rugkussenset, 
blauwe cabrioletkap met kuipzeil

of:

Roomwitte romp, roomwit dek, zwarte kabelaring, luxe charcoal (grijs zwart gestreept) zit- en rugkussenset en zwarte 
cabrioletkap met kuipzeil.

530

 
Lengte: 5,30 mtr

 
Breedte: 2.10 mtr

 
Gewicht: 740 kg

 Doorvaarthoogte: 112 cm

 Aantal personen: 5

 Motorvermogen: 9.9-25 pk langstaart

 Certificering CE: C
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De kleinste telg uit de Diesel familie van Oud Huijzer kenmerkt zich door zijn gezellige knusse binnenruimte 
en comfortabele zit. Standaard is dit model voorzien van luxe zit- en rugkussenset, kabelaring, hydraulische 
besturing, RVS-railing achter achterkussen bestuurder en Vetus 16 pk diesel.

Traditioneel volgens hedendaags inzicht
540 Diesel

 
Lengte: 5,40 mtr

 
Breedte: 2,00 mtr

 
Diepgang: 75 cm

 Max. aantal personen: 5

 Max. motorvermogen: 16 pk

 
CE-categorie: D
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568 Tender

Het allernieuwste model van Oud Huijzer, de 568 Tender, is het modelbroertje van de 570. Deze boot is 5,70 meter lang 
en 2,30 meter breed wat ervoor zorgt dat de stabiliteit en de vaareigenschappen werkelijk uniek te noemen zijn!!

Uiteraard kunt u deze Tender varen met bijvoorbeeld een 15 pk, zodat u zonder vaarbewijs de prachtige wateren van 
Nederland kunt verkennen. Het grote verschil is dat 568 t.o.v. 570 een kleinere bun heeft en daarmee geschikt is tot 30 pk.

De Oud Huijzer 568 Tender is een mooie verschijning op het water en aan de steiger. Door de stabiele ligging en het speciale 
onderwaterschip kunt u rustig toeren en genieten met familie en vrienden.

De standaarduitrusting is zeer compleet te noemen en bestaat uit: Luxe zit- en rugkussenset, RVS-railing op de console, 
echt teakhout op de instapjes, echt teakhout achterop aan beide zijden, veel afsluitbare opbergvakken, Nederlandse 
kwaliteitskabelaring, complete heavy duty monokabelsturing, RVS-railingen op motorkap, RVS-kikkers etc.

 
Lengte: 5,70 mtr

 
Breedte: 2,30 mtr

 
Gewicht: 600 kg

 Doorvaarthoogte: 122 cm

 Aantal personen: 6

 Motorvermogen: 9,8-30 pk

 Certificering CE: C
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570 Tender

 
Lengte: 5,70 mtr

 
Breedte: 2,30 mtr

 
Gewicht: 600 kg

 Doorvaarthoogte: 122 cm

 Aantal personen: 6

 Motorvermogen: 9,8-70 pk

 Certificering CE: C

Dit nieuwe model van Oud Huijzer, de 570 Tender, is toch wel weer heel erg mooi geworden. Deze boot is 5,70 meter lang 
en 2,30 meter breed wat ervoor zorgt dat de stabiliteit en de vaareigenschappen werkelijk uniek te noemen zijn!!

Uiteraard kunt u deze Tender varen met bijvoorbeeld een 15 pk, zodat u zonder vaarbewijs de prachtige wateren van 
Nederland kunt verkennen, echter een grotere motorisering tot 70 pk vier-takt behoort ook tot de mogelijkheden!!

Met de Oud Huijzer 570 Tender heeft u een echte alleskunner. U kunt ermee toeren, rustig genieten met uw familie, maar 
wilt u of uw kinderen een rondje waterskiën, dan behoort dit met een zwaardere motorisering, ook tot de mogelijkheden!!

De standaarduitrusting is zeer compleet te noemen en bestaat uit: Luxe zit- en rugkussenset, RVS-railing op de console, 
echt teakhout op de instapjes, echt teakhout achterop aan beide zijden, veel afsluitbare opbergvakken, Nederlandse 
kwaliteitskabelaring, complete heavy duty monokabelsturing, RVS-railingen op motorkap, RVS-kikkers etc.
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15 jaar toonaangevend
in sloepenland!
De Oud Huijzer sloepen stammen uit de Ronde Venen in de 
provincie Utrecht.  Ze zijn vernoemd naar het buurtschap 
Oudhuyzen in het Gagelgebied wat tussen Mijdrecht en 
Vinkeveen ligt.  Oud Huijzer dankt zijn naam aan de houten 
huizen “Houthusen” die er vroeger stonden.

Rond 1800 is men in Oudhuyzen weiland gaan afgraven(turf), 
waardoor er legakkers ontstonden. Door het baggeren werden 
petgaten of putten gevormd. Deze turfwinning was alleen voor 
particulier en persoonlijk gebruik en niet voor de handel. 

Tijdens de turfwinning waren in deze veengebieden scheepjes 
onmisbaar voor de dagelijkse arbeid.  Veenlieden, turfschippers 
en boeren gebruikten hun “pramen” voor het vervoer van hun 
produkten. 

De “Houthusen en pramen”zijn verdwenen.  Wat is gebleven is 
de liefde voor het oude ambacht, nu in combinatie met kennis 
van de modernste technieken en de beste materialen.

In 2000 is Boat Import Holland BV begonnen met de 
ontwikkeling van een nieuwe generatie betaalbare kwalitatief 
hoogstaande producten te weten de Oud Huijzer 440 en 500, vrij 
snel daarna kwam er al een inboordmodel bij en sinds 2004 toen 
wij de Oud Huijzer 560 met bun hebben ontwikkeld zijn wij 
toonaangevend in dit segment sloepen.

Al ruim 15 jaar behoort Oud Huijzer tot de absolute top in 
sloepenland en zijn onze sloepen ook als occasion zeer gewild.

Een Oud Huijzer sloep garandeert U vele probleemloze en 
gezellige vaartochten……….

De eerste Oud Huyzer modellen

Het eerste model  Oud Huyzer 440

Oud Huyzer 500
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575 Luxury

De Oud Huijzer 575 Luxury is toch wel een echte topper van het bekende merk Oudhuijzer, doordat wij de gangboorden 
hebben laten verspringen heeft u wel heel veel leefruimte in deze ergonomisch ingedeelde sloep. Achterin heeft u de 
beschikking over een ruime achterbank met ruime rondzit, terwijl de rondzit voorin wel heel comfortabel te noemen is.

Deze zelflozende sloep met bun heeft standaard een kabelaring van Nederlands fabrikaat en een zeer luxe zit-en rugkussenset 
van Sunbrella met daarin een polyether van topkwaliteit met een zeer hoog SG (soortelijk gewicht), wat ervoor zorgt dat u 
vele jaren zorgeloos van kan genieten.

Verder behoren een droogtoilet, kooktoestel, LED-navigatieverlichting in de romp, 4 afsluitbare opbergvakken, ankerluik en 
RVS-kikkers tot de standaard-uitrusting.

In de bun past een zuinige vier-takt buitenboordmotor.

Dit model is standaard leverbaar met blauwe romp en creme dek, bruine kabelaring, luxe blauwe zit- en rugkussenset, 
blauwe cabrioletkap met kuipzeil.

of:

Roomwitte romp, roomwit dek, zwarte kabelaring, luxe charcoal (grijs zwart gestreept) zit- en rugkussenset en zwarte 
cabrioletkap met kuipzeil.

 
Lengte: 5,72 mtr

 
Breedte: 2.10 mtr

 
Gewicht: 560 kg

 Doorvaarthoogte: 100 cm

 Aantal personen: 5

 Motorvermogen: 9.9-25 pk langstaart

 Certificering CE: C
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Dit nieuwste model van de Oud Huijzer Diesel familie kenmerkt zich door een mooi en ruime zwemplateau 
achterop de boot welke standaard is bekleed met teak.

Verder heeft deze boot zeer hoge rugkussens, zodat u werkelijk heel comfortabel kunt vertoeven in deze mooie 
Tender. Standaard is dit model voorzien van luxe zit- en rugkussenset, kabelaring, hydraulische besturing en 

620 Tender Diesel
Traditioneel volgens hedendaags inzicht

Vetus 16 pk 2-cilinder diesel.

 
Lengte: 6,21 mtr

 
Breedte: 2,20 mtr

 
Diepgang: 80 cm

 Max. aantal personen: 6

 Max. motorvermogen: 33 pk

 
CE-categorie: D
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700 Tender
Deze Oud Huijzer 700 Tender biedt u echt veel binnenruimte, comfort en veiligheid door de hoge gangboorden en in de 
kuip is het dan ook heel comfortabel vertoeven. De zuinige viertakt buitenboordmotor word in de bun geplaatst, zodat u 
deze niet ziet en ook bijna niet hoort. Voorin de boot zit een kleine kajuit met daarin ruimte voor een toilet en eventuele 
schuil- en slaapplaatsen voor kleine kinderen. Een wasbakje met watertank behoort tot de standaarduitrusting, terwijl de 
boot optioneel ook uit is te rusten met een koelkast.
 
De boot is standaard voorzien van LED-navigatieverlichting en een zeer luxe zit- en rugkussenset.
 
Midscheeps en aan stuurboord een drie treden trap waarmee u eenvoudig aan boord kunt stappen.

Voor erkende dealers kijkt u op www.oudhuijzer.nl

 
Lengte: 7,00 mtr

 
Breedte: 2,55 mtr

 Max. aantal personen: 8

 Max. motorvermogen: 150 pk

 CE-categorie: C
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700 Cabine
Het kroonjuweel van de Oud Huijzer 700 cabincruiser is een uiterlijk wat teruggrijpt op traditionele lijnen, schoonheid uit 
vroeger tijden, maar dan wel gebouwd volgends de technische maatstaven en inzichten die vandaag gelden. De uitkomst 
daarvan is een adembenemende verschijning welke een minimum aan onderhoud vergt en over uitstekende vaareigen-
schappen beschikt.

Boven de waterlijn wekt de Oud Huijzer 700 Cabine de glorietijd van de bakdeksalonkruisers weer tot leven. Met een 
hoge, sterk uitwaaierende boeg, de verdiept geplaatste patrijspoorten en een tumblehome spiegel heeft de boot een 
voornaam klassiek voorkomen.
Onder de waterlijn is het ontwerp zowel toegesneden op snelvaren als een goede koersstabiliteit bij lage snelheden. 
Voorin snijdt een diepe V-vorm de golven aan, naar achteren word deze vorm vlakker waarmee de boot vlot in plané kan 
komen. Aan weerszijden van de motor is extra drijfvermogen om bij snel accelereren niet teveel te vertrimmen. Sprayrails 
zetten het water zijdelings weg zodat het in de boot droog blijft.
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Dealer info:
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De Oud Huijzer 720 Diesel is tot nu toe de grootste uit de range van Oud Huijzer dieselsloepen en deze boot 
kenmerkt zich door werkelijk een zee van ruimte in de boot.

Als het op deze boot niet gezellig wordt met uw vrienden of familie, weten wij het ook niet meer!!
Standaard is dit model voorzien van luxe zit- en rugkussenset, kabelaring, hydraulische besturing en Vetus 27 pk 

720 Diesel
Traditioneel volgens hedendaags inzicht

3-cilinder diesel.

 
Lengte: 7,20 mtr

 
Breedte: 2,35 mtr

 
Diepgang: 85 cm

 Max. aantal personen: 8

 Max. motorvermogen: 44 pk

 
CE-categorie: D
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471 Basic €   4.950 Skai zit-en rugkussen bestuurder Cabrioletkap en kuipzeil € 1.595, rugkussens voor € 400

4.70 x 1.92 - max 30 pk

471 Tender €   5.999 Complete luxe kussenset, kabelaring Cabrioletkap en kuipzeil € 1.595

4.70 x 1.921 - max 30 pk

472 Trendy €   7.495 Complete luxe kussenset, rugrol, teakhout instap Zonnedek € 495, uitbreiding zonnedek € 395

4.70 x 2.02 - max 15 pk

480 €   8.495 Complete luxe zit- en rugkussenset, kabelaring Cabrioletkap en kuipzeil € 1.695, zonnedek € 595

4.80 x 2.15 - max 25 pk

510 €   9.695 Complete luxe zit- en rugkussenset, kabelaring Cabrioletkap en kuipzeil € 1.795, zonnedek € 595

5.10 x 2.10 - max 25 pk

530 € 11.695 Complete luxe zit- en rugkussenset, kabelaring Cabrioletkap en kuipzeil € 1.795, zonnedek € 595

5.30 x 2.15 - max 25 pk

568 Tender € 12.295 Complete luxe zit- en rugkussenset, kabelaring, Cabrioletkap en kuipzeil € 1.795, zonnedek € 695

5.70 x 2.25 - max 30 pk teakhout instap, teakhout achterzijde, RVS-railing RVS-zwemtrap € 395
op console

570 Tender € 12.695 Complete luxe zit- en rugkussenset, kabelaring, Cabrioletkap en kuipzeil € 1.795, zonnedek € 695

5.70 x 2.25 - max 70 pk teakhout instap, teakhout achterzijde, RVS motorbun RVS-zwemtrap € 395
RVS-railing op console

575 Luxury Complete luxe zit- en rugkussenset, kabelaring, Cabrioletkap en kuipzeil € 1.795, zonnedek € 695,

5.75 x 2.20 - max 15 pk toilet, navigatieverlichting uitbreiding zonnedek tot aan console € 595,
zwemplateau € 895

700 Tender € 19.950 Complete luxe zit- en rugkussenset, wasbakje met Cabrioletkap en kuipzeil € 2.695, zonnedek € 895,

7.00 x 2.50 - max 115 pk kraan kabelaring € 995

700 Cabin € 28.950 2 slaapplaatsen, teakdek, watertank, wasbak met Dekzeil € 1.895, koelkast € 1.295, kookplaat € 695

7.00 x 2.50 - max 200 pk kraantje, benzinetank inbouw, navigatieverlichting

540 Sloep € 22.950 Complete luxe zit- en rug kussenset, kabelaring, Cabrioletkap en kuipzeil € 1.895, zonnedek € 595,

5.40 x 2.15. x 0.60 hydraulische besturing, RVS-railing achter bestuur- teakdek € 2.995, teakvloer € 1.995, zwemtrap € 495
der, 16 PK 2-cylinder diesel teak op motorkist € 595, teak luiken voor/achter € 695

620 Tender Complete luxe zit- en rug kussenset, kabelaring, 27 Pk 3-cylinder € 1.895, meerpijs leguaan € 695,

6.20 x 2.45 x 0.60 hydraulische besturing, RVS-railing achter bestuur- zonnedek € 695, uitbr. zonnedek € 695, teakdek € 3.295,
der, 16 PK 2-cylinder diesel teakvloer € 2.495, teak op motorkist € 695, teak op 

opbergluik € 495,  cabrioletkap met kuipzeil € 2.295

720 Sloep Complete luxe zit- en rug kussenset, kabelaring, 33 Pk 3-cylinder € 1.495, 44 PK 4-cylinder € 2.495, 

7.20 x 2.50 x 0.80 hydraulische besturing, RVS-railing achter bestuur- zonnedek € 695, trimplaat € 795,  teakdek € 3.295,
der, 27 PK 3-cylinder diesel teakvloer € 3.495, teak op motorkist € 695, teak op 

opbergluik € 495,  cabrioletkap met kuipzeil € 2.695, 
zwemplateau met zwemtrap € 1.895, leguaan € 695

Modellen met Vetus diesel motoren

Modellen                       Vaarklaar          Standaard                                              Optioneel

PRIJSLIJST 2015

€ 29.950

   € 26.950

€ 34.950

   € 29.950

€ 11.995

   € 10.495

Kijk voor onze modellen en dealers op:

WWW.OUDHUIJZER.NL
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Kijk voor onze modellen en dealers op:

WWW.OUDHUIJZER.NL
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Kijk voor onze modellen en dealers op:

WWW.OUDHUIJZER.NL

Al ruim 15 jaar behoort
tot de absolute top in sloepenland

Wir suchen 

Deutsche 
Händler!

Oud Huijzer 575 Luxury
Van € 11.995,-  voor € 10.495,-

Oud Huijzer 620 Tender Diesel
Van € 29.950,-  voor € 26.950,-

Oud Huijzer 720 Diesel
Van € 34.950,-  voor € 29.950,-

Jubileum modellen:


