€ 29.500,-

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

Kooijman En De Vries
€ 29.500,8m
3.2 m
Staal
1979

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Heech by de Mar B.V.
De Draei 37
8621 CZ Heeg
0515442750
www.heechbydemar.nl

Omschrijving
Prachtige authentieke Zeeuwse schouw in een zeer goede
conditie. Onderhoudsarm waardoor meer tijd om te
zeilen!Prachtige verrassend ruime zeeuwse schouw van de
bekende Kooijman en de Vries werf in een zeer goede
onderhoudstoestand en onderhoudsarm.
Het schip is in 2016 volledig gestraald en in een 2
componentenysteem gezet. Tegen materiaalkosten zijn alle blauw
geschilderde gemakkelijk in een andere kleur te spuiten. 'Remora'
beschikt over uitstekende zeileigenschappen, is volledig uitgerust
voor wedstrijdzeilen en in 2017 voorzien van een nieuwe
zeilgaderobe (Den Boer).Tot slot is in 2014 een nieuwe motor

geplaatst zodat ze volledig vaarklaar op een nieuwe eigenaar ligt te
wachten!
AlgemeenOverig: In 2015 is het houten dak vervangen voor een
onderhoudsarm stalen dak en zijn nieuwe stalen kuipbanken
aangebracht.
Tevens is in 2016 is het schip volledig gestraald en in een 2
componenten verfsysteem gezet, waardoor het casco in een
topstaat verkeerd.
AccommodatieMateriaal, kleuren: Stoffering , kussens en
matrassen als nieuw Overig: Modern, fris en gezellig interieur met
verrassend veel binnenruimte en stahoogte.

Basisinformatie
Merk :

Kooijman En De Vries

Type :

Zeeuwse Schouw

Prijs :

29.500,-

Valuta :

Eur

Diepgang :

0.4

Lengte (m) :

8

Conditie :

Gebruikt

BTW :
Breedte (m) :

3.2

Bouwjaar :

1979

Specificaties
Besturing :

Helmstok

Doorvaarthoogte :

9

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

Nl

Rompmateriaal :

Staal

Werf gebouwd :

Motor
Aantal cylinders :

3

Bouwjaar motor :

2014

Draaiuren :

280

Brandstof :

Diesel

Kruissnelheid (in knopen) :

12

Merk :

SolÃ© Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

40

Type :

Mini 29

Vermogen (in PKs) :

27

Navigatie & electronica
Marifoon :
Navigatieverlichting :

3 Kleur Toplicht

Interieur
Aantal slaapplaatsen :
Vriezer :
Geluidsinstallatie :
Koeling :
Kooktoestel :
Toilet(ten) :
Verwarming :

Uitrusting
Zwemtrap :

4

