€ 150.000,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Eurotrawler Combi
€ 150.000,15.5 m
4.8 m
Staal
2007

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sterkenburg Yacht Brokers B.V.
Nieuwe Jachthaven 6
4924 BA DRIMMELEN
0162685722
www.sterkenburgyachtbrokers.nl

Omschrijving
Zij zal op 18 september 2019 geveild worden in samenwerking
met SchipVeiling en BVA Auctions. Voor meer informatie en
kijkdagen kunt u terecht op: http://bit.ly/Veiling-Eurotrawler
Startbod van de veiling is 266048; 150,000, -. Bieden kan vanaf 4
september 2019 op de website van BVA Auctions. --- Prachtig
jacht met veel mogelijkheden. 10 vaste slaapplaatsen in 5 hutten!
Salon en kuip gelijkvloers. Geschikt voor kustwateren en ook voor
Franse kanalen, daarnaast kan het jacht ook droogvallen.
Binnenstuurstand en flybridge stuurstand. Bewoning? Geen
probleem! Goed ge265935;soleerd, dubbel glas, centrale
verwarming en airconditioning. De specificaties zijn volgens

opgave eigenaar en/of fabrikant, hier kunnen geen rechten aan
worden ontleend. Beautiful ship with many possibilities. 10
standard berths in 5 cabins! Salon and cockpit are situated at the
same level. Suitable for coastal waters and also for French canals,
in addition, the ship can fall dry at low tide. Inside steering position
and flybridge steering position. The ship is suitable to live on. Well
insulated, double glazing, central heating and airconditioning. The
specifications are provided by the owner and/or manufacturer, no
rights can be derived from this.

Basisinformatie
Merk :

Eurotrawler Combi

Type :

1500

Lengte (m) :

15.5

Breedte (m) :

4.8

Diepgang :

1.4

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2007

Prijs :

150.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Multi Knikspant

Doorvaarthoogte :

3.5

Ligplaats :

Drimmelen

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Steyr 163 Pk.

Aantal motoren :

2

Inhoud brandstoftank (liters) :

2000

Boegschroef :
Hekschroef :

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

10

Aantal hutten :

5

Toilet(ten) :
Douche :
Koeling :
Vriezer :
Geluidsinstallatie :
Verwarming :
Airconditioning :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

