€ 28.500,-

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

Staverse Jol
€ 28.500,7.95 m
3.05 m
Hout
1980

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Yachtbrokers Enkhuizen
Stationsplein 3
1601 EN Enkhuizen
+31 (0) 228 855 380
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
Traditioneel Nederlands schip, zeer goed onderhouden, geringe
diepgang Hierbij bieden wij u deze in prima conditie verkerende
mooie eikenhouten Staverse Jol aan van 3e eigenaar. Het detail-,
en afwerkingsniveau is werkelijk bijzonder fraai. De afgelopen
jaren hebben de eigenaren kosten nog moeite gespaard om de
boot in deze staat te krijgen. De boot gaat in de winter jaarlijks op
de wal bij de Enkhuizer werf Stofberg en zonen. De boot is
compleet met nieuwe Kuiptent (2016) wintertent, rollers (2015)
voor de fok en kluiver, tevens 2 handmatige lieren voor de fok.
Het ontwerp leent zich uitstekend voor de Nederlandse en Duitse
wateren, en uiteraard vooral de Waddenzee. Droogvallen is geen

enkel probleem en de dikke kiel zakt gemakkelijk in het zand. Het
interieur oogt de boot fris, met een nostalgisch tintje door de
mooie rood/zwat/witte bekleding (Marker stof). De Lombardini
903M, diesel, 21 PK motor is goed bereikbaar via het grote luik in
de kuipvloer. Zoekt u een klassiek jacht, dan is deze prachtige
Staverse Jol zeker het overwegen waard. Heeft u belangstelling
neem dan contact op via enkhuizen@wwy.nl voor meer informatie
of het maken van een afspraak voor bezichtiging in Enkhuizen. Uw
jachtmakelaar is Robert de Vries +31(0)228 855 380.
Bezichtigingen zijn mogelijk van maandag t/m zaterdag.

Basisinformatie
Merk :

Staverse Jol

Type :

Van Der Meulen

Lengte (m) :

7.95

Breedte (m) :

3.05

Diepgang :

0.9

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1980

Prijs :

28.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Hout

Rompvorm :

Eikenhout

Besturing :

Helmstok

Doorvaarthoogte :

11.4

Ligplaats :

Enkhuizen (nl)

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Lombardini

Type :

903m

Bouwjaar motor :

1996

Brandstof :

Diesel

Kruissnelheid (in knopen) :

6

Draaiuren :

2900

Inhoud brandstoftank (liters) :

40

Navigatie & Elektronica
Kompas :
Marifoon :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

3

Aantal hutten :

2

Koelkast :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Anker :
Acculader :

Dolphin Drietraps Lader

