€ 32.500,-

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

Exclusieve ruime
€ 32.500,8m
3m
Polyester
2014

Naam:

Arendo Hulsbergen

Tel :
Email:

0625053100
Zie Botentekoop.nl

Basisinformatie
Merk :

Exclusieve Ruime

Type :

Sloep

Lengte (m) :

8.00

Breedte (m) :

3.00

Diepgang (m) :

0.50

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2014

Prijs :

32.500,-

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

4000

Roer :

Doorgestoken

Doorvaarthoogte (m) :

1.3

Laatste refit :

2014-12-03

Ligplaats :

Haarlem

Ligplaats Land :

Nederland

Motor
Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

40

Vermogen in kW :

29

Start type :

Elektrisch

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal identieke motoren :

1

Oliedrukmeter :
Brandstof :
Aantal
accu's
:
Verbruik
(liter/uur)
:

Diesel
2
1

Dynamo
:
Kruissnelheid
(in knopen) :
Temperatuurmeter
:
Max. snelheid :

8
14

Keerkoppeling :
Aantal brandstoftanks :

1

Inhoud brandstoftank (liters) :

75

Koeling :

Indirect

Boegschroef :

Navigatie & Elektronica
Navigatieverlichting :
Brandstofmeter :
Voltmeter :
AmpÃ¨remeter :
Toplicht :
Kuipverlichting :

Interieur
Kussens :
Koelkast :
Audio :
Kooktoestel :
Tafel :
12V Aansluiting :

Uitrusting
Anker :
Zwemtrap :
Achtertent :
Dekzeil :
Kuiptent :
Buitenkussens :

Veiligheid
Lenspomp :
Brandblusser :

Volledige Omschrijving
Erg mooie ruime sloep nu te koop.
Dit is een volledig gerestaureerde reddingsloep die van
alle gemakken is voorzien.6 Jaar geleden volledig
ingetimmerd door professionele scheepstimmerman
waarvan de kosten alleen al â‚¬38,000 bedroegen. 4
Jaar geleden gekocht van vorige eigenaar voor
49,500.Specificaties:Â Afmetingen zijn 8,30 X
3,20.Â Buck 3 Cilinder,30 pk,Â is altijd droog geweest,
goed onderhouden en goed geÃ-soleerd.Een op maat
gemaakte kap over de sloep om zowel volledig als
gedeeltelijk te overdekken.Elektrisch toilet.3 pits
gasfornuis.Wasbak met stromend water.Koelkast zowel
elektrisch (accus en walstroom aansluiting) Â als op gas
te gebruiken.Mogelijkheid om te slapen in de
sloep.Â Volledig op maat gemaakte kussenset met
zowel zitkussens als
bijkussens.Boegschroef.Vlaggen.Anker.Prachtig teak
ingetimmerd.Mahoniehouten randen.10-05-2020 voor
het laatst uit het water gehaald voor reinigen
onderwaterschip. (whatsapp mij voor de foto's).
Â Een prachtig schip met goede vaareigenschappen.
Aangezien de sloep volledig te overkappen is heeft er
nooit vocht bij de motor ect kunnen komen. Hierdoor
hebben wij nooit problemen ondervonden en ga ik
ervan uit dat u dit ook zult merken.Voor de kenners is
het houtwerk van onze sloep wel echt iets bijzonders.Â
Â De ligplaats is nu in Haarlem.Voor meer info kunt u
mij altijd een berichtje sturen via boten te koop of
whatsapp op

