€ 43.950,-

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

Boesch
€ 43.950,5.8 m
2.15 m
Hout
1976

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Navilex
Nieuw-Loosdrechtsedijk 218
1231 LE Loosdrecht
0654227201
www.navilex.nl

Omschrijving
Blijft altijd mooi, zo'n Boesch! Een Boesch is z&oacute; tijdloos dat
je ze ook vandaag nog nieuw kunt laten bouwen.... Dat zou ik niet
adviseren want deze Boesch 580 Acapulco (nr2501) is net zo fraai
en kost een fractie van de nieuwprijs. Wij kunnen ons al
verheugen op de discussie of de zwarte bekleding nou w;l of niet
mooi is... Wij vinden het erg chique en 2019. Verder kunnen we er
een heel verhaal van maken maken maar inderdaad, onderhoud is
van belang bij een houten boot met een dikke grommende V8 er
in... En juist d&aacute;t is bij deze boot dik voor elkaar. Voor de
nieuwe eigenaar is het een prettige wetenschap dat sinds 2016
ondermeer de bekleding en dekzeilen zijn vervangen maar ook de

bodem van de boot. Dat laatste is normaal 1 keer in de -tig jaar
maar prettig dat het net gedaan is..... Lakwerk is vrijwel overal
tip-top op een paar kleine plekjes na. Onderdeks is de boot 100%!
Ook uitgebreid onderhoud aan de motor is gelukkig niet vergeten.
U bent van harte welkom voor een bezichtiging in Loosdrecht.

Basisinformatie
Merk :

Boesch

Type :

580 Acapulco

Lengte (m) :

5.8

Breedte (m) :

2.15

Diepgang :

0.65

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1976

Prijs :

43.950,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Hout

Rompvorm :

V-bodem

Besturing :

Stuurwiel

Ligplaats :

Loosdrecht

Postcode ligplaats :

1231LE

Ligplaats Land :

Nederland

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Boesch

Type :

350

Aandrijving :

Vaste Schroef

Bouwjaar motor :

1976

Soort motor (binnen-/buitenboord) :

Binnenboordmotor

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Benzine

Aantal cylinders :

8

