€ 24.750,-

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

Van De Stadt
€ 24.750,9m
3.3 m
Woodcore
2014

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Van de Stadt 30 Bekijk ook de film via onze website of youtube.
Deze Van De Stadt Jupiter 30 uit 2014 is voorzien van een 20 pk
2 cilinder Bukh dieselmotor. De boot heeft een teakdek en blank
gelakte spiegel wat de een warme en exclusiefe uitstraling geeft.
De kuip is door de opbouw zeer beschut, maar door de brede
kuipranden waar makkelijk op gezeten kan worden is er toch een
goed overzicht over de boot.
In 2014 zijn de zeilen van deze boot geleverd door Hagoort Sails,
de zeilgarderobe bestaat uit een grootzeil, genua 1 en Genua 3
(High Aspect). Alle lijnen zijn vanuit de kuip te bedienen. Voor het
hijsen en op spanning zetten van de vallen is deze boot uitgerust

met Easylock valstoppers en Barient 14 lieren. Voor de Genua
schoten zijn er 2 Barient 44 lieren op de kuipranden geplaatst.
In de kuip bevind zich aan bakboord een zeer ruime bakskist. Aan
stuurboord is er onder de kuip een ruimbemeten hondenkooi. De
nattecel met handbediend toilet bevindt zich aan de bakboordzijde
evenals de kombuis welke uitgerust is met een 2 pits cardanisch
gasstel, een gekoelde koelbox en een wasbak.

Basisinformatie
Merk :

Van De Stadt

Type :

Jupiter 30

Lengte (m) :

9.00

Breedte (m) :

3.30

Diepgang (m) :

1.75

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2014

Prijs :

24.750,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Woodcore

Rompvorm :

Rondspant

Besturing :

Helmstok

Waterverplaatsing (kg) :

4000 Kg

Doorvaarthoogte (m) :

12

Ligplaats :

Winterstalling Overdekt. Bezichtiging Uitsluitend Op Afspraak.

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Bukh

Bouwjaar motor :

1979

Vermogen in PK :

20

Brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

45

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

3

Toilet(ten) :
TV :
Audio :
Kooktoestel :

Eno 2 Pits Gas

Veiligheid
Lenspomp :

Uitrusting
Zwemtrap :

Rvs

Tuig
Stormfok :
Genua :
Spinnaker :

Navigatie & electronica
Dieptemeter :

Raymarine

Kompas :
Marifoon :
Windmeter :

Raymarine St 60

Log :

Raymarine

Volledige Omschrijving
Van de Stadt 30
Bekijk ook de film via onze website of youtube.
Deze Van De Stadt Jupiter 30 uit 2014 is voorzien van
eenÂ 20 pk 2 cilinder Bukh dieselmotor. De boot heeft
een teakdek en blank gelakte spiegel wat de een warme
en exclusiefe uitstraling geeft. De kuip is door de
opbouw zeer beschut, maar door de brede kuipranden
waar makkelijk op gezeten kan worden is er toch een
goed overzicht over de boot.Â
In 2014 zijn de zeilen van deze boot geleverd
doorÂ Hagoort Sails, de zeilgarderobe bestaat uit een
grootzeil, genua 1 en Genua 3 (High Aspect). Alle lijnen
zijn vanuit de kuip te bedienen. Voor het hijsen en op
spanning zetten van de vallen is deze boot uitgerust
met Easylock valstoppers en Barient 14 lieren. Voor de
Genua schoten zijn er 2 Barient 44 lieren op de
kuipranden geplaatst.
In de kuip bevind zich aan bakboord een zeer ruime
bakskist. Aan stuurboord is er onder de kuip een
ruimbemeten hondenkooi. De nattecel met
handbediend toilet bevindt zich aan de bakboordzijde
evenals de kombuis welke uitgerust is met een 2 pits
cardanisch gasstel, een gekoelde koelbox en een
wasbak.
De salon bestaat uit 2 banken en een klaptafel, voor in
de boot bevindt zich een 2 persoons bed. Â

Brandstoftank aantal: Ca. 45 liter
Voortstuwing: Vaste 3-blads schroef
Voltage: 12 Volt
Watersysteem: Elektrische

Algemeen
Rompvorm: Rondspant
Besturing: Helmstok
Waterverplaatsing: 4000 kg
Doorvaarthoogte normaal: 12 meter met mast
CE: Geen CE
Accommodatie
Materiaal, kleuren: Mahonie
Gordijnen: Donkerblauwe bekleding
Slaapplaatsen: 5
Kooktoestel & brandstof: Eno 2 pits gas
Motor, electra, water
Vermogen: 20 pk
Aantal identieke motoren: 1
Bouwjaar: 1979

Volledige Omschrijving
waterpomp
Watertank & materiaal: Ca. 150 liter
Vuilwatertank & materiaal: Ca. 45 liter
Serienummer: 98502
Tuigage
Lieren: 2 genualieren Barient 44, 2 daklieren Barient 14
Genua: Hagoort 2014 genua
Fok: Hagoort 2014 high aspect
Aantal masten: Aluminium
Navigatie en electronica
Overig: Barometer
Uitrusting
Zwemtrap: Rvs
Zeerailing: Rvs hek -en preekstoel. Rvs

