€ 165.000,-

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

Super Lauwersmeer
€ 165.000,13.7 m
4.2 m
Staal
1997

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jachtmakelaardij 4Beaufort
Bezoekadres: Selfhelpweg 9
8607 AB Sneek
0653725200
www.jachtmakelaardij4beaufort.nl

Basisinformatie
Merk :

Super Lauwersmeer

Type :

Kruiser 13.50 Ak

Lengte (m) :

13.70

Breedte (m) :

4.20

Diepgang (m) :

1.10

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1997

Prijs :

165.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Knikspant

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

20000

Doorvaarthoogte (m) :

2.75

Ligplaats :

Sneek / Schepen Liggen Op Eigen Ligplaats.

Postcode ligplaats :

8607KA

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Jachtwerf Lauwersmeer / W

Motor
Merk :

Iveco Aifo

Type :

8061 M14

Bouwjaar motor :

1997

Soort motor :
Vermogen in PK :

Binnenboordmotor
Hekschroef :
140

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Draaiuren :

2050

Inhoud brandstoftank (liters) :

800

Boegschroef :

Elektrisch

Elektrisch

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Roerstandaanwijzer :
Snelheidsmeter :
Log :
Toerenteller :

Interieur
Stahoogte (m) :

200

Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2

Toilet(ten) :

2

Douche buiten :
TV :
Verwarming :
Kooktoestel :
Oven :
Waterdruk systeem :
Waterboiler :
Watertank (liters) :

800

Vuilwatertank :

250

Uitrusting
Anker :
Bijboot :

Optie

Buitenboordmotor bijboot :

Optie

Zwemtrap :

Met Vast Zwemplateau

Buiskap :

Met Bimini

Acculader :
Omvormer :
Walstroom aansluiting :

Veiligheid
Lenspomp :
Brandblusser :

Voor Tv

Volledige Omschrijving
Met deze robuuste kruiser met geweldige
vaareigenschappen is een uitgebreid vaargebied
mogelijk, mede door de minimale doorvaarthoogte van
2,70 meter (max 4,70 meter) een breedte van 4,20
meter en een diepte van 1,10 meter.Deze zeer
complete kruiser (die altijd overdekt ligt), van 1e
eigenaar, luxe afgetimmerd met teakhout, is voorzien
van een ruime aparte voorhut met twee V-bedden. Aan
beide zijden is onder het bed bergruimte. In dezelfde
ruimte, is aan bakboordzijde een dubbele kast met
hiertegenover een aparte toiletruimte met elektrisch
toilet en een wastafel.Aan bakboord bevindt zich de
ruime keuken, met een lang keukenblad met veel
werkruimte, een 4-pits keramisch kooktoestel, spoelbak,
veel kastruimte, koelkast met vriesvak en genoeg ruimte
voor koffiezetapparaat o.i.d. en een magnetron
(combi/grill en hete lucht). Aan stuurboord bevindt zich
de zeer ruime dinette.In de ruime salon met schuifdak is
aan bakboordzijde de trap naar het achterdek en een
lange kastwand (met extra koelkast) op de scheiding van
salon en keuken een TV meubel. Aan stuurboord is een
lange, met leder beklede, U-vormige bank.Via een
trapje, die tevens ook de toegang biedt tot het
motorruim, kom je in de ruime eigenaarshut waar aan
bakboord een aparte toiletruimte is met elektrisch toilet
en wastafel. Aan beide zijden van het bed zijn kasten en
in de spiegel van het schip zijn 2 grote vluchtluiken. Aan
stuurboord bevindt zich de ruime badkamer met
separate douchecabine, handdoekenrek, en ruime
wastafel.De Super Lauwersmeer Kruiser is voorzien van
een teakdek achterdek.Het zeer ruime achterdek met
zijn stuurstand (met verwarming) en uitgebreide
instrumentenpaneel is voorzien van een cabriotent.

Volledige Omschrijving
De RVS radarbeugel is eenvoudig te laten zakken.
Achterop het achterdek zijn twee grote bakkisten met
kussenset.Een prachtig schip om verre reizen me te
maken of om gewoon een relaxed weekend met evt.
vrienden/familie op door te

