€ 485.000,-

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

Woonschip Rotterdam
€ 485.000,34.5 m
5.65 m
1929

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Halfland
Eelkmanstraat 43
3084 PD Rotterdam
0104146728
http://www.halfland.nl/

Basisinformatie
Merk :

Woonschip Rotterdam

Type :

Woonboot

Lengte (m) :

34.50

Breedte (m) :

5.65

Diepgang (m) :

1.70

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1929

Prijsstelling :

T.e.a.b.

Prijs :

485.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Exclusief

Specificaties
Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

28

Ligplaats :

Rotterdam

Postcode ligplaats :

3016DD

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Caterpillar

Bouwjaar motor :

1999

Vermogen in PK :

320

Aantal cilinders :

6

Draaiuren :

1200

Interieur
Aantal hutten :

3

Vriezer :
Audio :
Waterdruk systeem :

2x Hydrofoor

Waterboiler :

Uitrusting
Anker :
Acculader :

Veiligheid
Gasbun met afvoer :
Lenspomp :
Reddingsboei :

2x Boeganker, Electrisch

Volledige Omschrijving
Wonen en/of werken aan boord op een fantastische locatie in centrum Rotterdam.
Beeldbepalend schip met
ligplaats aan de rivier met zicht op de Erasmusbrug en Hotel New York. Direct geschikt voor permanente bewoning,
exploitatie, atelier etc.
Amazone:
bouwjaar1929
werfVan Diepen, Waterhuizen (Groningen)
lengteromp: 33,45m, totaal circa 42m (incl. kluiverboom en davit) breedteromp: 5,62m, totaal 6,06m (incl. zwaarden)
prijs:485.000,- euro excl. btw
De Amazone is (als Amazone II) gebouwd als zeilend zeegaand vrachtschip
voor met name de vaart op de Oostzee (zgn. Wad- en Sontvaarder).Scheepswerf Van Diepen (Waterhuizen, Groningen)
hanteerde een standaardbestek waarmee zij de markt opging om opdrachtgevers te vinden.Opdrachtgevers pasten het
bestek naar hun wensen aan (beetje langer/korter of breder) maar de grondvorm bleef behouden. Veel schepen op basis van
dit bestek (zoals ook de Amazone) zijn gebouwd voor Duitse rekening. De schepen worden wel aangeduid als "Von Diepen
Schiffe". Verschillende varen er in Nederland nog rond zoals bijvoorbeeld de "Willem Barentz" (dagtochtenschip Enkhuizen),
de "Jutland" en de "Emma", voorheen tagrijnschip te Lelystad, nu luxe varend woonschip met behoud van historisch
uiterlijk (thuishaven: Veerhaven Rotterdam).
In 1994 is de Amazone opnieuw opgebouwd en getransformeerd tot
luxe charterschip voor dagtochten en accommodatie voor permanente bewoning.
Sindsdien zeer goed onderhouden
met vele vernieuwingen, aanpassingen aan nieuwe eisen etc. Communautair certificaat zonder overgangsbepalingen.

Volledige Omschrijving
De Amazone heeft een unieke ligplaats in centrum Rotterdam.
Deze wordt gehuurd van de Stichting Veerhaven
(sinds 1994) tegen een speciaal tarief voor historische schepen. Bij overdracht moet de Stichting instemmen met
voortzetting van de huur.
Wonen aan boord is toegestaan. Hebben er jaren permanent en met veel plezier op gewoond
en verblijven er nu ook nog regelmatig. Certificaat
Certif. v. onderz.Communautair certificaat, zone 2-zout, geldig tot
18/2/2024
Informatie0651 158684 (Rob) zuid@halfland,nl

