€ 21.500,-

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

Bayliner
€ 21.500,7.5 m
2.7 m
Polyester
1999

Naam:

G.J.P Hendriks

Tel :
Email:

648029644
Zie Botentekoop.nl

Omschrijving
Zeer nette goed onderhouden Bayliner 2355Een zuinige V8
5.0Wordt verkocht wegens aanschaf andere bootVaart erg
goedZit een sterke vitron acculader inDe kap is ook te verlengen
tot achterkant van de boot zit er ook bij.Is 3 jaar oud.Bouwjaar:
1999Mercruiser 5.0 V84 slaapplaatsen 2 voorin en is ook de
zithoek, en 2 achterin, achter een nieuw matras van 6 weken
oud.Toilet, koelkast, magnetron wastafel en kooktoestel, Douche
buiten. Radio cd speler en het geluid kan binnen of buiten in
stuurkajuit geschakeld worden. Schoon en vuilwatertank met
vermaler.Kuip voorzien van omklapbare bank zodat je voorruit en
achteruit kunt zitten en tegen achterwand een extra uitklapbare

bank.Vier slaapplaatsen,de onderslaper is een zeer ruime
tweepersoons, de punt hiervan is twee meter lang. De dinete is
makkelijk om te bouwen van zit hoek naar een 2 persoonsbed en
ligt erg comfortabel.Verder compleet met: toilet , Koelkast ,
keuken met spoelbak en gastel, douche binnen en buiten, Lg lcd tv
, bluetooth radio/cd speler binnen en buiten speakers
,vuilwatertank met vermaler voor douche en wc ,
schoonwatertank , 12V-230V omvormer, boiler etc.Met
vriendelijke groet,Geert

Basisinformatie
Merk :

Bayliner

Type :

Ciera 2355

Lengte (m) :

7.50

Breedte (m) :

2.70

Diepgang (m) :

0.70

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1999

Prijs :

21.500,-

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

V-bodem

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

2

Ligplaats :

Waspik

Postcode ligplaats :

5165NG

Ligplaats Land :

Nederland

Beleving :

Dagje Op Het Water, Speedy Over De Rivieren, Shinen Aan Het Strand, Onderho

Motor
Type :

5.0

Bouwjaar motor :

99

Soort motor :

Binnenboordmotor

Start type :

Elektrisch

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Benzine

Max. snelheid :

65

Aantal brandstoftanks :

1

Inhoud brandstoftank (liters) :

150

Aantal accu's :

2

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Snelheidsmeter :
Toerenteller :
Brandstofmeter :
Voltmeter :

Interieur
Stahoogte (m) :

1.85

Aantal hutten :

2

Kussens :
Dekbekleding :

Polyester

Toilet(ten) :

1

Douche buiten :
Koelkast :
Audio :
Matrassen :
Kooktoestel :
Waterdruk systeem :
Waterboiler :
Watertank (liters) :
Vuilwatertank :
Vuilwatertank afvoerpomp :
Magnetron :
Dekafzuiging vuilwater :
Tafel :
Bekerhouders :
Gordijnen :
12V Aansluiting :

150

Exterieur
Antifouling :
Ramen :

Uitrusting
Anker :
Ankerlier :

Handmatig

Zwemtrap :
Acculader :
Walstroom aansluiting :
Trimflaps :
Achtertent :
Cabriokap :
Biminitop :
Materiaal anker :

Rvs

Buitenkussens :
Gashendel met trim :
Anker bevestiging :

Veiligheid
Brandblusser :
Zelflozende kuip :
Bilgepomp :

Lijn En Ketting

Volledige Omschrijving

Zeer nette goed onderhouden Bayliner 2355Een zuinige
V8 5.0Wordt verkocht wegens aanschaf andere
bootVaart erg goedZit een sterke vitron acculader inDe
kap is ook te verlengen tot achterkant van de boot zit er
ook bij.Is 3 jaar oud.Bouwjaar: 1999Mercruiser 5.0 V84
slaapplaatsen 2 voorin en is ook de zithoek, en 2
achterin, achter een nieuw matras van 6 weken
oud.Toilet, koelkast, magnetron wastafel en
kooktoestel, Douche buiten. Radio cd speler en het
geluid kan binnen of buiten in stuurkajuit geschakeld
worden. Schoon en vuilwatertank met vermaler.Kuip
voorzien van omklapbare bank zodat je voorruit en
achteruit kunt zitten en tegen achterwand een extra
uitklapbare bank.Vier slaapplaatsen,de onderslaper is
een zeer ruime tweepersoons, de punt hiervan is twee
meter lang. De dinete is makkelijk om te bouwen van zit
hoek naar een 2 persoonsbed en ligt erg
comfortabel.Verder compleet met: toilet , Koelkast ,
keuken met spoelbak en gastel, douche binnen en
buiten, Lg lcd tv , bluetooth radio/cd speler binnen en
buiten speakers ,vuilwatertank met vermaler voor
douche en wc , schoonwatertank , 12V-230V
omvormer, boiler etc.
Met vriendelijke

