€ 19.950,-

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

Randmeer
€ 19.950,6.77 m
2.1 m
Polyester
2013

Omschrijving
Deze randmeer heeft maar een aantal keer gevaren en verkeert in
nieuwstaat. Ligplaats elders, bezichting is mogelijk op afspraak.
Deze Randmeer Advance uit 2013 is zeer rijk uitgerust en
verkeert in nieuwstaat. Sinds de aflevering vanaf de werf in Heeg
ongeveer 1 keer per jaar gebruikt. De boot heeft de rest van de
tijd binnen gestaan. De boot is niet van nieuw te onderscheiden.
De boot is uitgerust met onder andere een geremde wegtrailer, 6
pk Yamaha 4takt buitenboordmotor, boegoog, neerhaler giek,
Gaastra opbergtassen, afsluitzeil vooronder, mast transportset, 2
kuipbanken en hangbanden.
AlgemeenBesturing: Aanhangroer (balansroer)

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Kempers Watersport B.V.
Herenweg 100
1431GX Aalsmeer (bij Leimuiden)
0172503000
www.kemperswatersport.nl

Basisinformatie
Merk :

Randmeer

Type :

Advance

Lengte (m) :

6.77

Breedte (m) :

2.10

Diepgang (m) :

1.30

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2013

Prijs :

19.950,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

S-spant

Besturing :

Helmstok

Kielsoort :

Gietijzeren Kiel

Doorvaarthoogte (m) :

8.35

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Yamaha

Type :

F6cmh

Vermogen in PK :

6

Brandstof :

Benzine

Interieur

Tuigage
Genua :

Volledige Omschrijving
Deze randmeer heeft maar een aantal keer gevaren en verkeert in nieuwstaat.
Ligplaats elders, bezichting is mogelijk op afspraak.
Deze Randmeer Advance uit 2013 is zeer rijk uitgerust en verkeertÂ in nieuwstaat. Sinds deÂ aflevering vanaf de werf in
Heeg ongeveer 1 keer per jaar gebruikt. De boot heeft de rest van de tijd binnen gestaan. De boot is niet van nieuw te
onderscheiden.Â Â
De boot is uitgerust met onder andere een geremde wegtrailer, 6 pk Yamaha 4takt buitenboordmotor, boegoog, neerhaler
giek, Gaastra opbergtassen, afsluitzeil vooronder, mast transportset, 2 kuipbanken en hangbanden.Â Â

Algemeen
Besturing: Aanhangroer

