€ 35.000,-

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

Visser
€ 35.000,8.5 m
3m
Staal
2004

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Smits jachtmakelaardij
Noord-Linschoterzandweg 20A
3425 EK Snelrewaard
0105118000
www.smitsjachtmakelaardij.nl

Basisinformatie
Merk :

Visser

Type :

Vlet 8.50 Ok

Lengte (m) :

8.50

Breedte (m) :

3.00

Diepgang (m) :

0.85

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2004

Prijs :

35.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Multi Knikspant

Dek en opbouw materiaal :

Staal

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

5800

Doorvaarthoogte (m) :

2M

Ligplaats :

Aalst

Ligplaats Land :

NL

Rompkleur :

Blauw

Motor
Merk :

Mitsubishi

Type :

4.15

Bouwjaar motor :

2004

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

33

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Draaiuren :

2400

Kruissnelheid (in knopen) :

6

Inhoud brandstoftank (liters) :

120 L Staal Met Mangat

Navigatie & Elektronica
Navigatieverlichting :
Toerenteller :
Brandstofmeter :

Interieur
Stahoogte (m) :

1.30

Aantal slaapplaatsen :

4

Toilet(ten) :

1

Koelkast :

Exquisit 65l

Vriezer :
Kooktoestel :

2 Pits Smev

Watertank (liters) :

15l Kunsstof

Exterieur
Ramen :

Patrijspoorten Aluminium

Uitrusting
Anker :
Zwemtrap :
Walstroom aansluiting :

Veiligheid
Gasbun met afvoer :
Lenspomp :
Brandblusser :

2 x Los Anker

Volledige Omschrijving
Perfect gebouwde Visser, met teak ingetimmerd jacht. Royale open kuip met rondzit en mooie bekleding en kuiptent. U
heeft een zeer zwaar gebouwd jacht met alle luxe, riante open kuip en stuurstand met veel bergruimte en mogelijkheid van
twee extra slaapplaatsen op de dinette. Toilet met wasbak en bergmeubel, kombuis en 2-persoons V-vormig bed in
voorpunt.Technische specificatiesMerk: VisserType: Vlet 8.50 OKBouwjaar: 2004Werf: zelfbouwTimmerwerk:
scheepstimmermanLigplaats: AalstGewicht: ca.5800 kGRompvorm: Multi knikspant, overnaads gejoggeldLengte:
8.50Breedte: 3.00 mDiepgang: 0 85 mDoorvaarthoogte: 2.00 mKabelaringMotor: Mitsubishi 4.15, 4 cilinder, 33 PK
dieselDraaiuren:ca. 2400CE-status : neeKeerkoppeling hydraulisch, ZFHomokineet/flexibele koppeling, PythonHydraulische
besturingNatte uitlaatBeunkoeling van BloklandVetgesmeerde schroefasLos ankerAluminium ramen, enkel
glasBrandstoftank:120 liter, staal met mangatWatertank:15 liter, kunststofSlaapplaatsen: 4 (2 + 2)Betimmering: teak, vloer,
marmoleumElektrische installatie12VWalstroomWalstroomkabelIsolator/scheidingstrafo VictronAccuâ€™s: 2 x 140
AhUitrusting dashboardUrentellerTemperatuurmeterOliedrukmeter (akoestisch alarm bij
stuurstand)VoltmeterMahoniehouten mast, klapbaarKeukeninrichting2-pits gas kooktoestel, SMEVKoelkast: Exquisit 65 liter
+ vriesvakHandbediend toilet met bergkastjeUitrusting exterieurOverkapte open kuip in HPL teakline met essen bies en
grote rondzit bank met stuurstand in het midden veel RVSBolders RVSRVS
spuigatenNavigatieverlichtingHoornFendersLandvastenAccessoires/extraâ€™sVluchtluikStuurstoelBrandblussersIsolatieLen
spompGasbunCE: neeBlauwe bekleding ook in kuipKuiptent beige met

Volledige Omschrijving
inritsbare verduisteringExtra berging in kuipVoordek en gangboorden met anti slipAfmetingenStahoogte kuip: 195
cmStahoogte voorkajuit: 130 cmStahoogte natte cel: 130 cmBed in voorhut: 2 x 90 x 200 cmBed op dinette: 120 x 200
cmIndelingOpen Kuip met stuurstand, salon met aan stuurboord de kombuis. Aan bakboord de dinette en het toilet aan
stuurboord. Voorpunt met 2-Ã©Ã©npersoons bedden. Gangboorden rondom Open kuip met mooie rondzit en tafel. De
specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.The specifications
are provided by the owner and/or manufacturer, no rights can be derived from this.Die Angaben beziehen sich auf
EigentÃ¼mer und / oder Hersteller, hieraus kÃ¶nnen keine Rechte abgeleitet werden.

