€ 39.500,-

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

Van De Stadt
€ 39.500,10.25 m
3.25 m
Polyester
2000

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Yachtbrokers Enkhuizen
Stationsplein 3
1601 EN Enkhuizen
+31 (0) 228 855 380
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
zeewaardig en opvallend ruim zeiljachtHet ontwerp van Van de
Stadt biedt veel vaarplezier vanwege de prima zeileigenschappen
en de hanteerbaarheid op de motor. De Van de Stadt 34 is een
solide jacht gebouwd door de huidige eigenaar. Het is niet het
enige jacht wat hij bouwde, en zijn professionaliteit kunt u ook
aflezen aan andere jachten die hij bouwde. Zie onder andere
www.classicaddy.nl. Aangezien zij meerdere jaren ongebruikt is en
geconserveerd binnen heeft gestaan is zij in een betere toestand
dan te verwachten op basis van de leeftijd.
De deklayout is praktisch en de plaatsing van het beslag is goed
gekozen. Alle vallen en trimlijnen zijn naar de kuip geleid en vanaf

de stuurpositie zijn grootschoot en genuaschoten te bedienen
zodat de boot ook solo gemakkelijk te varen is. De genua is
geplaatst op een rolreef installatie. Het grootzeil reeft men snel en
eenvoudig. De mast is stevig gestaagd en voorzien van extra
bakstagen om bij slecht weer het zogenaamde ?pompen? van de
mast tegen te gaan.

Basisinformatie
Merk :

Van De Stadt

Type :

34

Lengte (m) :

10.25

Breedte (m) :

3.25

Diepgang :

2

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2000

Prijs :

39.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

Rondspant

Besturing :

Helmstok

Kielsoort :

Dooskiel Met Loodballast

Ligplaats :

Den Oever (nl)

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Yanmar

Type :

3gm30

Vermogen (in PK) :

28

Aandrijving :

Saildrive

Bouwjaar motor :

1999

Brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

50 Ltr

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :

Navman (defect, Wordt Vervangen)

GPS :

Philips Ap Navigator

Kompas :

2x Plastimo Contest 130

Navigatieverlichting :
Windmeter :

Navman

Afstandsbediening :

Navman

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

Voor En Ruime Achterhut

Koelkast :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Buiskap :

