€ 79.000,-

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

Elan
€ 79.000,11.55 m
3.91 m
Polyester
2005

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jachtmakelaardij Kappers
Sluispad Noord 1
4797 SN Willemstad
0168473553
www.jachtmakelaardijkappers.nl

Omschrijving
Comfortabel en compleet zeiljacht met drie hutten en licht
interieur. Recente zeilen.Deze Elan Impression is uitgerust met een
uitgebreide zeilgarderobe en complete uitrusting, voor de
veeleisende zeiler. Echter ook de toerzeiler, of diegene op zoek
naar comfort aan boord zal het aan weinig ontbreken. Zo is het
jacht zelfs uitgerust met een Quooker kokend water kraan. Door
het gebruik van een lichtere houtsoort voor het interieur, in
combinatie met de vele ramen, is de Elan Impression en bezonder
licht jacht, waarmee het prettig verblijven is aan boord.
AlgemeenRompvorm: Licht grijze romp in gelcoatRoer: Custom
made roer, in overleg met ontwerper Rob HumphreysRamen:

Kunststof ramen en aluminium poortenOverig: De Elan 384
Impression heeft een verhoogde opbouw, wat resulteert in een
zeer ruimelijk interieur, met veel stahoogte. De grotere ramen
maken het interieur ook licht en prettig verblijfbaar.

Basisinformatie
Merk :

Elan

Type :

384 Impression

Lengte (m) :

11.55

Breedte (m) :

3.91

Diepgang (m) :

1.80

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2005

Prijsstelling :

Onder Bod

Prijs :

79.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

Licht Grijze Romp In Gelcoat

Besturing :

Stuurwiel

Kielsoort :

Vinkiel Uit Gietijzer

Doorvaarthoogte (m) :

16.8

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

Md2030bt

Bouwjaar motor :

2005

Vermogen in PK :

29

Aandrijving :

Shaft

Brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

165

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Radar :

Radar-dome Op Rvs Paal, Op Achterschip

Roerstandaanwijzer :

Op Display Autopilot

Windmeter :
Log :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

6

Aantal hutten :

Dubbele Achterkajuit En Een Hut In Het Voorschip.

Toilet(ten) :
Koelkast :
Vriezer :
TV :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

2-pits Half Cardanisch Gascomfort

Uitrusting
Zwemtrap :

Zwemtrap Op Zwemplateau.

Buiskap :
Acculader :

Victron, Met Victron Phoenix Charge Control Display

Omvormer :

Victron Multiplus, Met Victron Phoenix Charge Control

Tuigage
Stormfok :
Genua :
Gennaker :

Volledige Omschrijving
Comfortabel en compleet zeiljacht met drie hutten en
licht interieur. Recente zeilen.
Deze Elan Impression is uitgerust met een uitgebreide
zeilgarderobe en complete uitrusting,Â voor de
veeleisende zeiler. EchterÂ ook de toerzeiler, of diegene
op zoek naar comfort aan boord zal het aan weinig
ontbreken. Zo is het jacht zelfs uitgerust met een
Quooker kokend water kraan. Door het gebruik van een
lichtere houtsoort voor het interieur, in combinatie met
de vele ramen, is deÂ Elan Impression en bezonder licht
jacht, waarmeeÂ het prettigÂ verblijven is aan
boord.Â Â

Algemeen
Rompvorm: Licht grijze romp in gelcoat
Roer: Custom made roer, in overleg met ontwerper Rob
Humphreys
Ramen: Kunststof ramen en aluminium poorten
Overig: De Elan 384 Impression heeft een verhoogde
opbouw, wat resulteert in een zeer ruimelijk interieur,
met veel stahoogte. De grotere ramen maken het
interieur ook licht en prettig verblijfbaar.
Dit exemplaar van de 384 Impression heeft een custom
made roerblad van. Ten opzichte van het originele, (wat
te) korteÂ roerblad, is in overleg met de ontwerperÂ de
vorm en met name diepgang bij het nieuwe roer
aangepast. Het jacht vaart daarmee koersstabiel, zonder
uit het roer te lopen.Â
Het jacht is momenteel in eigendom van haar tweede
particuliere eigenaar, die het jacht sinds begin 2008 in
eigendom heeft.Â
Accommodatie
Materiaal, kleuren: Licht kersenhout interieur
Verblijfsruimtes: Ruimte, lichte salon met grote rondzit
en langsbank, grote keuken en navigatiehoek
Hutten: Dubbele achterkajuit en een hut in het
voorschip.
Slaapplaatsen: 6 Vaste slaapplaatsen over drie hutten. 2
Extra slaapplaatsen op rondzit/salontafel. Het bed in de

Volledige Omschrijving
voorkajuit is voorzien van een
Kooktoestel & brandstof: 2-Pits half cardanisch
gascomfort
Overig: Deze Impression 384 biedt 3 ruimte hutten, met
elk een tweepersoons bed. Daarbij bestaat de
mogelijkheid om een extra bed in de slaon te creeren,
waarmee er in totaal 8 slaapplaatsen mogelijk zijn.
Door de diverse grote ramen en het gebruik van een
lichtere houtsoort is het jacht uitermate licht van
binnen.
Het jacht is zeer compleet uitgerust, waarbij u zelfs de
beschikking heeft over een Quooker kokend
waterkraan.
On board WIFI.
Motor, electra, water
Brandstoftank aantal: Brandstoftank op vlak
gemonteerd
Verbruik: Verbruik circa 3-3.5 liter/uur
Bedieningspaneel: Schakelpaneel bij kaartentafel
Dynamo: Dynamo op motor
Watersysteem: Waterdruk systeem met koud/warm
water. Tevens Quooker-kraan, voor kokend water.
Warm water: Isothern boiler op 220 volt en koelcircuit
motor
Watertank & materiaal: 2x kunststof tank
Voltmeter: Voltmeter en Victron BMV 700 accumonitor
bij kaartentafel
Overig: Motoronderhoud om het jaar door
Volvo-specialist en overoge seizoenen in eigenbeheer,
met wissel van filters, olie en impeller.

zeilen betreffen:
Dacron Grootzeil en 115% Fok van medio 2019
Genua II 140% van 2010
Stormfok in zo goed als

Tuigage
Type tuigage: 9/10 getuigd, met achterstagspanner
Lieren: Self tailing lieren van Harken
Genua: Hagoort Sails 140% Genua II, van 2010
Fok: Dacron Fok 115% van Rolly Tasker Sails, van
medio 2019
Voorzeil rolsysteem : Furlex 300S
Gennaker: De Vries Momentum
Aantal masten: Selden mastprofiel en aluminium
spinnakerboom
Overig: Deze Elan beschikt over een uitgebreide
zeilgarderobe, waarbij het bovendien (zeer) recente

