€ 209.000,-

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

Woonschip
€ 209.000,20.7 m
3.65 m
Staal
2013

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
Dit is een woonschip van goede kwaliteit dat intern is gebouwd
door een meestervakman. Het schip is uniek en heeft een
uitzonderlijke uitstraling dat alle beschikbare ruimte optimaal
gebruikt. Het biedt veel functies die niet vaak te vinden zijn op
woonschepen van deze grootte.
AlgemeenBesturing:
HydraulischAccommodatieOverig:
2
gasflessen voor de oven
Achterkajuit met dubbelbed.
Wasmachine
Wasdroger
Motor, electra, waterVoltage: 230VWatertank & materiaal: 3

xOverig: Camera op de boeg met een scherm aan het roer voor
een beter zicht (bij aanmeren.)
UitrustingAnkerlier: zowel mechanisch als elektrisch

Basisinformatie
Merk :

Woonschip

Type :

20.70

Lengte (m) :

20.70

Breedte (m) :

3.65

Diepgang (m) :

0.91

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2013

Prijs :

209.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

2.2

Ligplaats :

Twekesbury

Ligplaats Land :

GB

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Vetus

Vermogen in PK :

120

Inhoud brandstoftank (liters) :

720

Boegschroef :

Diesel

Navigatie & Elektronica
Navigatieverlichting :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

6

Aantal hutten :

2

Uitrusting
Omvormer :

Vciton Combi Multiplus

Volledige Omschrijving

Dit is een woonschip van goede kwaliteit dat intern is
gebouwd door een meestervakman. Het schip is uniek
en heeft een uitzonderlijke uitstraling dat alle
beschikbare ruimte optimaal gebruikt. Het biedt veel
functies die niet vaak te vinden zijn op woonschepen
van deze grootte.
Algemeen
Besturing: Hydraulisch
Accommodatie
Overig: 2 gasflessen voor de oven
Achterkajuit met dubbelbed.
Wasmachine
Wasdroger

Motor, electra, water
Voltage: 230V
Watertank & materiaal: 3 x
Overig: Camera op de boeg met een scherm aan het
roer voor een beter zicht (bij aanmeren.)

Uitrusting
Ankerlier: zowel mechanisch als

