€ 85.000,-

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

Langenberg
€ 85.000,9.6 m
3.7 m
Staal
2007

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Scheepsmakelaardij Goliath
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB Sneek
0515560410
www.scheepsmakelaardijgoliath.nl

Omschrijving
Mooie ruime Langenberg vlet met royale kuip en tweepersoons
kapiteinstoel. Zeer geschikt voor grotere groepen.Een zeer ruime
Langenberg vlet 9.60 OK met royale open-kuip en veel leefruimte
voor het hele reisgezelschap. In de open-kuip is zelfs een
custom-made kapiteinstoel/bank gemaakt voor twee personen,
die zelfs om te draaien is. Dit zorgt ervoor dat u meer zitruimte in
de kuip kunt creëren. Ideaal wanneer u veel mensen aan boord
heeft en is ook nog eens gezelliger tijdens het varen. Droog en
warm in de kuip zitten wordt mogelijk gemaakt door de bijzonder
fraaie kuiptent. Deze mooie weekendcruiser is ook zeker geschikt
voor langere reizen met alle comfort aan boord. Er zijn ook nieuwe

instrumenten toegevoegd, zoals een Raymarine plotter,
dieptemeter, enz. ). Verder heeft dit schip ook een boeg- en
hekschroef.

Kom gerust eens langs om deze prachtige vlet te bekijken in onze
showroom.

Basisinformatie
Merk :

Langenberg

Type :

Vlet 960

Lengte (m) :

9.6

Breedte (m) :

3.7

Diepgang :

1

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2007

Prijs :

85.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Rondspant

Besturing :

Stuurwiel

Ligplaats :

Lemmer (nl)

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Yanmar

Type :

4tne88

Vermogen (in PKs) :

42

Aandrijving :

Shaft

Bouwjaar motor :

2007

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Draaiuren :

450

Inhoud brandstoftank (liters) :

500

Boegschroef :

Electric

Hekschroef :

Electric

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
Kaartplotter :

Nieuw

Log :
Navigatieverlichting :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Koelkast :
Geluidsinstallatie :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Victron Combi

Omvormer :

Victron Combi

