€ 62.500,-

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

IJsselaak
€ 62.500,19 m
4.3 m
Staal
1917

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Mertrade B.V.
Expansie 54
8316 GA Marknesse
0612084554
http://www.mertrade.nl/

Omschrijving
Mooie Ijsselaak, geschikt voor permanente bewoning, of lange
vaarvakantiesAlgemeenOverig: Klassieke IJsselaak, geschikt voor
lange reizen alsook permanente bewoning.
Het interieur is klassiek en voelt warm aan.
in het achterschip is een slaapkamer voor 2 personen (eigenaars
hut) daarna de machinekamer, toilet, keuken/woonkamer met
ruime dinette.
Verder naar voren is een ruime natte cel. hierna komt een ruime
hut met grote kastruimte. verder naar voren is een grote
bergplaats voor eventuele zeilen, gereedschappen e.d.
Ook is deze ruimte groot genoeg om extra leefruimte te creeren.

AccommodatieKooktoestel
waterWarm water: Boiler

&

brandstof:

gasMotor,

electra,

Basisinformatie
Merk :

Ijsselaak

Type :

19m

Lengte (m) :

19.00

Breedte (m) :

4.30

Diepgang (m) :

0.50

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1917

Prijs :

62.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Exempt

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Platbodem

Besturing :

Helmstok

Doorvaarthoogte (m) :

2.5

Ligplaats :

In Verkoophaven

Motor
Merk :

Lister

Type :

W6 Me17

Vermogen in PK :

72

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

400

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

6

Aantal hutten :

2

Koelkast :
Vriezer :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Gas

Volledige Omschrijving
Mooie Ijsselaak, geschikt voor permanente bewoning, of
lange vaarvakanties
Algemeen
Overig:
Klassieke IJsselaak, geschikt voor lange reizen alsook
permanente bewoning.
Het interieur is klassiek en voelt warm aan.
in het achterschip is een slaapkamer voor 2 personen
(eigenaars hut) daarna de machinekamer, toilet,
keuken/woonkamer met ruime dinette.
Verder naar voren is een ruime natte cel. hierna komt
een ruime hut met grote kastruimte. verder naar voren
is een grote bergplaats voor eventuele zeilen,
gereedschappen e.d.
Ook is deze ruimte groot genoeg om extra leefruimte te
creeren.

Accommodatie
Kooktoestel & brandstof: gas
Motor, electra, water
Warm water:

