€ 72.500,-

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

DAMEN RONDSPANT
€ 72.500,14.95 m
4.08 m
Staal
1986

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Schepenkring Jachtmakelaardij Hattem
Geldersedijk 20
8051 ER HATTEM
0(031)38 -30 34 210
www.schepenkring.nl

Omschrijving
wateren veilig naar uw volgende haven vaart.
Jacht met veel recent onderhoud, geschikt voor bewoning en/of
lange EuropareizenAlgemeenRompvorm: Rondspant Kotterjacht
met grote achterkajuit c.q. achterdekBesturing: Dubbele
hydraulische besturing in kajuit en op het achterdekRamen: Rava
ramen in aluminium sponningen; raamfolie voor extra
isolatieOverig:
Dit fraai gelijnde jacht is momenteel ingericht voor permanente
bewoning, alle daarrvoor noodzakelijke uitrusting voor een
comfortabel verblijf is aanwezig. Maar maakt het jacht ook meteen
zeer geschikt voor uw lange Europareis. Door haar rompvorm én 2
motoren beschikt u over een betrouwbaar jacht die u op vele

De motoren zijn in 2016/2017 voorzien van nieuwe gloeispiralen
en verstuivers en uiteraard zijn daarbij de kleppen opnieuw
gesteld. In 2016 zijn de koelpijpen vernieuwd.
Het jacht is in 2018 op de werf geweest voor groot onderhoud, Bij
die gelegenheid is o.a. de romp geschilderd, het onderwaterschip
behandeld en voorzien van nieuwe anti-fouling

Basisinformatie
Merk :

Damen Rondspant

Type :

Kotterjacht

Lengte (m) :

14.95

Breedte (m) :

4.08

Diepgang (m) :

1.40

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1986

Prijs :

72.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Included

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Rondspant

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

2.85

Ligplaats :

Verkoophaven Ijsseldelta Marina Hattem, Geldersedijk 20

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Samofa

Vermogen in PK :

105

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

2

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Draaiuren :

1200

Kruissnelheid (in knopen) :

18

Inhoud brandstoftank (liters) :

1200

Navigatie & Elektronica
GPS :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Radar :

Werking Onbekend

Roerstandaanwijzer :
Log :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

5

Aantal hutten :

2

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

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Victron (sept. 2019)

Omvormer :

Victron

Volledige Omschrijving
Jacht met veel recent onderhoud, geschikt voor
bewoning en/of lange Europareizen
Algemeen
Rompvorm: Rondspant Kotterjacht met grote
achterkajuit c.q. achterdek
Besturing: Dubbele hydraulische besturing in kajuit en
op het achterdek
Ramen: Rava ramen in aluminium sponningen; raamfolie
voor extra isolatie
Overig:

Dit fraai gelijnde jacht is momenteel ingericht voor
permanente bewoning, alle daarrvoor noodzakelijke
uitrusting voor een comfortabel verblijf is aanwezig.
Maar maakt het jacht ook meteen zeer geschikt voor
uw lange Europareis. Door haar rompvorm Ã©n 2
motoren beschikt u over een betrouwbaar jacht die u
op vele wateren veilig naar uw volgende haven vaart.

De motoren zijn in 2016/2017 voorzien van nieuwe
gloeispiralen en verstuivers en uiteraard zijn daarbij de
kleppen opnieuw gesteld. In 2016 zijn de koelpijpen
vernieuwd.
Het jacht is in 2018 op de werf geweest voor groot
onderhoud, Bij die gelegenheid is o.a. de romp
geschilderd, het onderwaterschip behandeld en
voorzien van nieuwe anti-fouling
Vlakterapport 2018 ter inzage aan boord.
Dieseltanks zijn in 2019 gereinigd.
TV: Toshiba met digitenne
Motor, electra, water
Accommodatie
Bouwjaar: Beide motoren gereviseerd in resp 2010 en
Verblijfsruimtes: Jacht met 2 zij-ingangen; Zeer ruim
2012
achterdek; en dus ruime achterkajuit met
Draaiuren: Schatting van de motoruren na revisie door
masterbedroom (frans bed) en
eigenaar.
eigenaarsbadkamer/douche; Stuurhuis met living en
Brandstoftank aantal: 2 x 350 liter , 2 x 250 liter
stuurstand; Kajuit met dinette, kombuis; Voorkajuit met
Koeling: Gesloten koelsystemen, koelpijpen in 2016
2 bedden
Stahoogte: Stahoogte in de salon 195

Volledige Omschrijving
vernieuwd
Voortstuwing: Schroefassen met automatische vetsmering
Bedieningspaneel: Binnenstuurstand is voorzien van een uitgebreid dashboard voor optimale monitoring
Dynamo: 2x nieuw 2019
Warm water: Geiser
Overig:
Aanwezig is een extra acculader 24 V, 25 Ah
Tuigage
Type tuigage: Aluminium strijkbare siermast c.q. apparatendrager
Navigatie en electronica
Overig:
Salonverlichting met halogeen, LED in eigenaarshut
Uitrusting
Zeerailing: Staal, zwaar uitgewvoerd
Overig:
Jacht is voorzien van zeer brede gangboorden
Stalen voor-, midden- en achterbolders
Stalen handgrepen op

