€ 740.000,-

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

Blue Game
€ 740.000,12.98 m
4.37 m
Composiet

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Class Yachts Europe
Loosterweg 7
2215 TL VOORHOUT
+31 (0)88 7865096
https://classyachtseurope.com/

Basisinformatie
Merk :

Blue Game

Type :

42

Lengte (m) :

12.98

Breedte (m) :

4.37

Diepgang (m) :

1.05

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2019

Prijs :

740.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Exclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Composiet

Rompvorm :

V-bodem

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

11500

Ligplaats :

Voorhout

Postcode ligplaats :

2215TL

Ligplaats Land :

NL

Rompkleur :

Wit

Motor
Merk :

Volvo

Type :

D6 600

Bouwjaar motor :

2019

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

600

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal motoren :

2

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Draaiuren :

10

Kruissnelheid (in knopen) :

30

Inhoud brandstoftank (liters) :

1400

Boegschroef :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Navtex :
Snelheidsmeter :
Stuurautomaat/Autopilot :
Toerenteller :
Brandstofmeter :
AIS :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2

Toilet(ten) :

1

Koelkast :
DvD Speler :
Audio :
Verwarming :
Airconditioning :
Kooktoestel :
Oven :
Waterdruk systeem :
Waterboiler :
Watertank (liters) :

320

Exterieur
Ramen :

Uitrusting
Anker :
Ankerlier :
Acculader :
Omvormer :
Walstroom aansluiting :
Trimflaps :

Veiligheid
Lenspomp :
Brandblusser :

Elektrisch

Volledige Omschrijving
Met Blue Game 42 sports boat is bijna 13 meter (42â€™5â€•) heeft alle luxe en techniek uit de Blue Game serie in zich. Het
stuurdek is centraal gelegen waardoor een goed overzicht rondom de boot is. Het achterdek heeft een in hoogte verstelbaar
zwemplateau die tot onder water niveau kan worden bewogen waarmee instappen heel eenvoudig gaat en geen zwemladder
nodig is.De master bedroom is over de volle breedte van de achtersteven gesitueerd en beschikt over een king-size bed.
Bovendien beschikt dit slaapvertrek over veel opbergruimte. In het midden bevindt zich de keuken welke van alle gemakken
is voorzien, en de badkamer met aparte douche. In de voorsteven is de gezellige zithoek gesitueerd waar 6 personen kunnen
plaatsnemen, en kan worden omgebouwd tot een tweepersoonsbed.Motor
Merk: VolvoType: D6 600Vermogen: 2x 600pk, totaal 1.200pkMaximum snelheid: 35 knopenKruissnelheid: 30
knopenInhoud brandstoftank: 1.400 literGenerator: 5 kWConstructie
Gegoten glasvezelconstructie gemaakt met isoneofentilische gellaag 1,5 mm oppervlak, huidlaag van
vinylesterharsBodemromp in monolithische laminering gemaakt met biaxiaal, quadriaxiaal glas en ISO DCPD
polyesterharsSandwich-kernconstructie op zijrompSandwich ingesloten verstevingsschottenDek en dak gemaakt in
sandwich- en infusietechnologie met vinylesterharsStuurdek
Dubbele pilootstoelU-vormige stoelen met kussens gemaakt van waterdicht schuimElektrische telescopische beweegbare
teakhouten tafelDinette met glazen schuifdeurTwee speakersVoeding & USB-aansluitingenAutomatische schakelend LED
vloerverlichtingZijbar met gootsteen en mengkraan voor water warm en koud water met teakhouten bovenkantKeramische
kookplaatPrullenbakDubbel

Volledige Omschrijving
openende roestvrijstalen koelkastOpbergkastenTeakdekDek
Dubbele glasvezel deuren voor ankersysteemAnker 15 KgRoestvrijstalen boogrollerGegalvaniseerde ketting 10 mm diameter
en 75 meter langAnker veiligheidskabelElektrische ankerlier 1000 watt2 roestvrijstalen geleidingen2 roestvrijstalen kikkers
300 mmLuik met toegang tot boegopslagruimteBoogvormige zonneschermAchtersteven elektrisch bedienbare groot
zonneschermToegang tot machinekamerNavigatie en anker LED lichtenAutomatische schakelend LED vloerverlichtingHoorn
6Console
KompasDubbele Raymarine 9 '' GPS, diepte en compleet motorinstrumentarium complete met digitale meters voor
toerental, oliedruk, watertemperatuur, waarschuwingsalarm motorgeluid, brandstofniveauMarifoon met antenneDisplay 7
"EVC VolvoIPS-joystickVolvo Penta elektronisch gestuurde gashendelAnkerlierbesturingHydraulische klepbesturingVerlicht
schakelpaneel voor dekbedieningBluegame gepersonaliseerd stuurwielBediening voor handmatige brandblusserDinette
Dinette met glazen schuifdeurTrap naar lager gelegen dek met houten tredenLeuningVoorzijde, U-vormige bankElektrische
telescopische in hoogte instelbare tafel om te bouwen naar bedPatrijspoorten aan de zijkantBlinderingenMeubels met
opslagruimteRadio met MP3 en bluetoothTwee speakersVoeding & USB-aansluitingenHouten vloerElektrisch paneel met
zekering voor alle elektrische systemenLED-verlichting met dimmer4 handleuningen in loopgedeelteDouche met warm /
koud waterDubbele brandstof tankdopZoet water tankdopAfvalwater afvoerVoorruit gelaagd en gehard glas met dubbele
elektrische ruitenwisser met sproeier2 roestvrijstalen geleidingen2 roestvrijstalen inklapbare kikkers 240 mmGaffelrek met
aan beide

