€ 49.500,-

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

Stevens Kruiser
€ 49.500,10.6 m
3.3 m
Staal
1992

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Barat Jachtbemiddeling
Zandstraat 7 B
5331 PG Kerkdriel
0418632023
www.barat.nl

Omschrijving
Stevens Kruiser 1060 OKStevens in Raamsdonksveer is al een
oudgediende in de jachtbouw en is al sinds 1984 actief in de
jachtbouw en alles wat daarmee samenhangt. Ook deze kruiser
heeft toch wel een heel eigen gezicht en het ontwerp is
doordacht. De ruimte is in relatie tot de lengte van dit schip heel
behoorlijk en u heeft overal flinke stahoogte en de kuip is ruim.
Wij kennen deze kruiser al heel wat langer en verkochten hem ook
in 2006 aan de huidige eigenaar, die hem tot nu in absolute
tevredenheid heeft gevaren. Eigenlijk met een beetje weemoed
zijn nu dan toch de eerste stappen gezet in het afscheid nemen
van de 'Robbennest' en wanneer dat feit is kan vorm worden

gegeven aan andere plannen.
Hoe het ook zij, het biedt u in ieder geval de mogelijkheid een heel
leuke en netjes verzorgde kruiser aan te schaffen waar heel veel
mee kan. De eigenaar voor de huidige heeft er zelfs twee maal de
Rijn mee afgevaren en dan niet maar zo een stukje, maar vanaf
startpunt Basel!

Basisinformatie
Merk :

Stevens Kruiser

Type :

1060 Ok

Lengte (m) :

10.6

Breedte (m) :

3.3

Diepgang :

0.9

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1992

Prijsstelling :

Onder Bod

Prijs :

49.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Knikspant

Besturing :

Stuurwiel

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Vetus Peugeot

Type :

Pu 25

Vermogen in PK :

62

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Aantal cylinders :

4

Draaiuren :

2000

Inhoud brandstoftank (liters) :

500

Boegschroef :

Electric

Navigatie & electronica
GPS :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Roerstand aanwijzer :

Aanwezig

Interieur
Toilet(ten) :
Koeling :
Geluidsinstallatie :
Verwarming :

Uitrusting
Anker :
Acculader :
Omvormer :

Druppelladder

