€ 99.500,-

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

Lemsteraak
€ 99.500,10.5 m
4m
Staal
1999

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Dirk Blom Lemsteraken
Kalverstraat 4
8713KV Hindeloopen
0514-523333
https://www.dirkblom.nl/

Omschrijving
Intro De &ldquo;LE42&rdquo; is een Lemsteraak in de visserman
uitvoering gebouwd door Jachtwerf De Boeier, in de volksmond
ook wel Kuperus genoemd. Het schip heeft een authentieke
uitstraling die men van een visserman mag verwachten. . Aan Dek
De ruime kuip met in het midden een bunkist, die is bekleed met
meranti, heeft vlonders van ge&iuml;mpregneerd grenen. Het
achter bankje is met teakhout bekleed. Het geschilderde voordek
sluit aan bij dit stoere uiterlijk. Lieren zitten op de goede plek. Het
kajuitschot is voorzien van een fors raam. Het Interieur Het
interieur is gemaakt van geschilderd grenen. De authentieke
uitstraling van buiten wordt binnen voortgezet. Een koekoek zorgt

voor extra daglicht. Bij binnenkomst aan bakboord bevindt zich
een L-keuken met veel bergruimte. Aan stuurboord bevindt zich
het toilet. Een U-bank die langs beide zijden en voor de bedstee
doorloopt geeft ruimte aan de opvarenden en hun gasten. De
voorpiek is een bedstee met een ruime 2 persoonskooi. De tafel
kan na gebruik eenvoudig geschoven worden onder de bedstee. Er
is slim omgegaan met de ruimte waardoor er nog veel kastruimte
aanwezig is. De Techniek De 45 pk Mercedes diesel is reeds
gereviseerd in 2015. Walstroom, lader en omvormer zijn
gemonteerd. De mast is van Van Der Neut en de zeilen van TD
sails uit 2006. Een kuiptent in 2 delen zorgt voor beschutting als u
voor anker ligt of aangemeerd bent.

Basisinformatie
Merk :

Lemsteraak

Type :

Vissermanuitvoering

Lengte (m) :

10.50

Breedte (m) :

4.00

Diepgang (m) :

0.70

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1999

Prijs :

99.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Waterverplaatsing (kg) :

11

Ligplaats :

Lemmer

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Mercedes

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Inhoud brandstoftank (liters) :

90

Navigatie & Elektronica
Navigatieverlichting :
Verwarming :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

1

Toilet(ten) :
Koelkast :
Vriezer :

Uitrusting
Anker :
Acculader :

Veiligheid
Lenspomp :

Volledige Omschrijving
Intro De â€œLE42â€• is een Lemsteraak in de visserman uitvoering gebouwd door Jachtwerf De Boeier, in
de volksmond ook wel Kuperus genoemd. Het schip heeft een authentieke uitstraling die men van een
visserman mag verwachten. . Aan Dek De ruime kuip met in het midden een bunkist, die is bekleed met
meranti, heeft vlonders van geÃ¯mpregneerd grenen. Het achter bankje is met teakhout bekleed. Het
geschilderde voordek sluit aan bij dit stoere uiterlijk. Lieren zitten op de goede plek. Het kajuitschot is
voorzien van een fors raam. Het Interieur Het interieur is gemaakt van geschilderd grenen. De authentieke
uitstraling van buiten wordt binnen voortgezet. Een koekoek zorgt voor extra daglicht. Bij binnenkomst aan
bakboord bevindt zich een L-keuken met veel bergruimte. Aan stuurboord bevindt zich het toilet. Een
U-bank die langs beide zijden en voor de bedstee doorloopt geeft ruimte aan de opvarenden en hun gasten.
De voorpiek is een bedstee met een ruime 2 persoonskooi. De tafel kan na gebruik eenvoudig geschoven
worden onder de bedstee. Er is slim omgegaan met de ruimte waardoor er nog veel kastruimte aanwezig is.
De Techniek De 45 pk Mercedes diesel is reeds gereviseerd in 2015. Walstroom, lader en omvormer zijn
gemonteerd. De mast is van Van Der Neut en de zeilen van TD sails uit 2006. Een kuiptent in 2 delen zorgt
voor beschutting als u voor anker ligt of aangemeerd

