€ 249.500,-

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

Beneteau
€ 249.500,13.61 m
4.17 m
Polyester
2008

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jachtmakelaardij Serry Loosdrecht
Oud Loosdrechtsedijk 249 a-d
1231 LX Loosdrecht
0355823404
www.serry.com

Omschrijving
Mooi jong gebruikt schip in uitstekende conditie met zuinige Vovo
Penta D6 MotorenEen zeer compleet uitgeruste en in een
uitstekende staat verkerende Swift Trawler 42, die van alle
gemakken is voorzien. Door het ruime aanbod aan
opbergmogelijkheden, is het schip uitermate geschikt voor
langdurig verblijf aan boord. De Swift Trawler 42 heeft een
exclusieve en klassieke uitstraling en is hiermee een uniek jacht.
Zowel vanaf de ruime flybridge als vanuit het stuurhuis is het zicht
perfect en laat dit schip zich zeer goed besturen en manouvreren.
Dit schip is voorzien van veel optie's die zowel het comfort van de
stuurman maar ook van de passagagiers aangenaam verhogen.

Onnodig te zeggen dat de huidige eerste eigenaar het schip met
veel zorg en aandacht heeft onderhouden. De Swift Trawler 42 is
een halfgeleider en gecertificeerd met klasse B.
I.v.m. succesvolle verkoop vragen wij schepen in bemiddeling
AlgemeenRamen: Grote ramen in het stuurhuis, salon en in de
huttenDoorvaarthoogte normaal: 7,94 M met staande mastCE:
B12 / C14AccommodatieVerblijfsruimtes: Salon, 2 hutten,
stuurhuis, grote kuip en flybridgeTV: Digitenne aansluitingOverig:
- Lederen bekleding in Salon
- Vaatwasser

Basisinformatie
Merk :

Beneteau

Type :

Swift Trawler 42

Lengte (m) :

13.61

Breedte (m) :

4.17

Diepgang (m) :

1.15

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2008

Prijs :

249.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

Knikspant

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

3.95

Ligplaats :

Voor Een Bezichtiging Kunt U Een Afspraak Maken 035-5823404 Of Info@serry

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

D6-310pk

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

2

Brandstof :

Diesel

Kruissnelheid (in knopen) :

28

Inhoud brandstoftank (liters) :

1500

Boegschroef :

Electric

Hekschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Radar :
Log :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2

Koelkast :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Omvormer :

Veiligheid
Lenspomp :

Volledige Omschrijving
Mooi jong gebruikt schip in uitstekende conditie met
zuinige Vovo Penta D6 Motoren
Een zeer compleet uitgeruste en in een uitstekende
staat verkerende Swift Trawler 42, die van alle
gemakken is voorzien. Door het ruime aanbod aan
opbergmogelijkheden, is het schip uitermate geschikt
voor langdurig verblijf aan boord. De Swift Trawler 42
heeft een exclusieve en klassieke uitstraling en is
hiermee een uniek jacht. Zowel vanaf de ruime flybridge
als vanuit het stuurhuis is het zicht perfect en laat dit
schip zich zeer goed besturen en manouvreren. Dit
schip is voorzien van veel optie's die zowel het comfort
van de stuurman maar ook van de passagagiers
aangenaam verhogen. Onnodig te zeggen dat de huidige
eerste eigenaar het schip met veel zorg en aandacht
heeft onderhouden. De Swift Trawler 42 is een
halfgeleider en gecertificeerd met klasse B.
I.v.m. succesvolle verkoop vragen wij schepen in
bemiddeling
Algemeen
Ramen: Grote ramen in het stuurhuis, salon en in de
hutten
Doorvaarthoogte normaal: 7,94 M met staande mast
CE: B12 / C14
Veiligheid
Accommodatie
Gasbun met afvoer:
Verblijfsruimtes: Salon, 2 hutten, stuurhuis, grote kuip
en flybridge
TV: Digitenne aansluiting
Overig:
- Lederen bekleding in Salon
- Vaatwasser
Dekzeil(en): afdekking ramen stuurhuis en salon
Overig:
- Teak in gangboorden
- Teak Flybridge
- Dek- zoeklicht
-Afdekzeil Flybridge zitgedeelte

- Wasmachine
- Muggenhorren
Motor, electra, water
Draaiuren: 450
Warm water: 42 L
Uitrusting
Ankerlier: 1000 W

