€ 595.000,-

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

Altena
€ 595.000,17.42 m
5.08 m
Staal
2008

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sterkenburg Yacht Brokers B.V.
Nieuwe Jachthaven 6
4924 BA DRIMMELEN
0162685722
www.sterkenburgyachtbrokers.nl

Omschrijving
Zeer professioneel en zwaar gebouwd schip: CE-klasse A en CvO
gecertificeerd. Voorzien van werkelijk alle opties die het varen- en
verblijf aan boord voor haar opvarenden zeer comfortabel maken.
De navigatie-apparatuur werd in 2019 grotendeels vernieuwd incl.
AIS-A. Uitgerust met o.a. watermaker, stabilisers, hydr. davits en
kraan, hydr. zwemplateau, hydr. kaapstanders, dubbelglas, 2
Recaro stuurstoelen, camerasysteem, thermopane ramen, vaste
bimini op fly etc. etc. De specificaties zijn volgens opgave eigenaar
en/of fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Very professional and heavily built ship: CE class A! Equipped with
really all the options that makes sailing and staying on board very

comfortable. Most navigation instruments renewed in 2019
including the AIS-A. Equipped with water maker, stabilizers, hydr.
davits and tap, hydr. bathing platform, hydr. capstans, double
glazing, 2 Recaro steering seats, camera system, thermopane
windows, fixed bimini on fly etc. etc. The specifications are
provided by the owner and/or manufacturer, no rights can be
derived from this.

Basisinformatie
Merk :

Altena

Type :

Blue Water Trawler '58

Lengte (m) :

17.42

Breedte (m) :

5.08

Diepgang (m) :

1.60

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2008

Prijs :

595.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Multi Knikspant

Waterverplaatsing (kg) :

42000

Doorvaarthoogte (m) :

4.9

Ligplaats :

Drimmelen

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

John Deere 175 Pk

Aantal motoren :

2

Kruissnelheid (in knopen) :

10

Inhoud brandstoftank (liters) :

5300

Boegschroef :
Hekschroef :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Radar :
Stuurautomaat/Autopilot :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

8

Aantal hutten :

3

Toilet(ten) :
Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Verwarming :
Airconditioning :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Volledige Omschrijving
Zeer professioneel en zwaar gebouwd schip: CE-klasse
A en CvO gecertificeerd. Voorzien van werkelijk alle
opties die het varen- en verblijf aan boord voor haar
opvarenden zeer comfortabel maken. De
navigatie-apparatuur werd in 2019 grotendeels
vernieuwd incl. AIS-A. Uitgerust met o.a. watermaker,
stabilisers, hydr. davits en kraan, hydr. zwemplateau,
hydr. kaapstanders, dubbelglas, 2 Recaro stuurstoelen,
camerasysteem, thermopane ramen, vaste bimini op fly
etc. etc. De specificaties zijn volgens opgave eigenaar
en/of fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend. Very professional and heavily built ship: CE
class A! Equipped with really all the options that makes
sailing and staying on board very comfortable. Most
navigation instruments renewed in 2019 including the
AIS-A. Equipped with water maker, stabilizers, hydr.
davits and tap, hydr. bathing platform, hydr. capstans,
double glazing, 2 Recaro steering seats, camera system,
thermopane windows, fixed bimini on fly etc. etc. The
specifications are provided by the owner and/or
manufacturer, no rights can be derived from

