€ 298.000,-

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

Ijlstervlet
€ 298.000,11.85 m
3.95 m
Staal
2017

Omschrijving
Een prachtig demo schip stalen IJlstervlet met een mooie belijning.
Als nieuw ! Schip staat elke winter binnen in de stalling! Deze
prachtige IJlsteDeze prachtige Ijlstervlet heeft als demo schip
gefungeerd en is als nieuw! Het schip heeft elke winter in de
stalling gelegen en is nu bij ons te bezichtigen in de showroom. Dit
zeer hoogwaardig gebouwde schip is breed inzetbaar. Ideaal voor
prachtige lange tochten over de binnenwateren en
kustwateren door heel Europa of voor een leuke weekend weg
met familie. Ook is geeft de royale open kuip de mogelijkheid om
een gezellige avond met een groot gezelschap te zitten. Laat u
verrassen door de ruimte, het comfort en het mooie interieur.

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Scheepsmakelaardij Goliath
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB Sneek
0515560410
www.scheepsmakelaardijgoliath.nl

Basisinformatie
Merk :

Ijlstervlet

Type :

11.50 Rs

Lengte (m) :

11.85

Breedte (m) :

3.95

Diepgang (m) :

1.00

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2017

Prijs :

298.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Rondspant

Besturing :

Stuurwiel

Ligplaats :

Lemmer

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Yanmar 110 Pk

Vermogen in PK :

110

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Volledige Omschrijving
Een prachtig demo schip stalen IJlstervlet met een mooie belijning. Als nieuw ! Schip staat elke winter binnen in de stalling!
Deze prachtige IJlste
Deze prachtige Ijlstervlet heeft als demo schip gefungeerd en is als nieuw! Het schip heeft elke winter in de stalling gelegen
en is nuÂ bij ons te bezichtigen in de showroom. Dit zeer hoogwaardig gebouwde schip is breed inzetbaar. IdeaalÂ voor
prachtige lange tochten over de binnenwateren en kustwaterenÂ door heel Europa of voor een leuke weekend weg met
familie. Ook is geeft de royale open kuip deÂ mogelijkheid om een gezelligeÂ avond met een groot gezelschap te zitten. Laat
u verrassen door de ruimte, hetÂ comfort en het mooie

