€ 149.000,-

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

Greenline
€ 149.000,9.99 m
3.49 m
Polyester
2013

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

De Vaart Yachting B.V.
Bolderweg 51
8243 RD Lelystad
0320212341
www.devaartyachting.com

Basisinformatie
Merk :

Greenline

Type :

33 Hybrid

Lengte (m) :

9.99

Breedte (m) :

3.49

Diepgang (m) :

0.70

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2013

Prijs :

149.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

Knikspant

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volkswagen Marine

Type :

Cmd 150.5 Tdi

Vermogen in PK :

150

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

500

Boegschroef :

Electric

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Aantal hutten :

1

Koelkast :
Vriezer :
TV :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Victron Multiplus Acculader/omvormer

Omvormer :

Victron Mulitplus Acculader/omvormer

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
GPS :

Via Plotter

Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Roerstandaanwijzer :
Stuurautomaat/Autopilot :
Log :

Via Autopilot

Volledige Omschrijving
Greenline 33 Hybrid met zeer complete uitrusting o.a. zonnepanelen, 270L koelkast, div Raymarine navigatie apparatuur,
verwarming, boegschroef, hoorn
Greenline 33 Hybrid met 1x Volkswagen Marine 150.5 TDI diesel motoren en 7kW electro motor met geintgreerde 5kW
generator enÂ complete specificatie met oa zonnepanelen, verwarming, TV, radio, hoornÂ en diverse Raymarine
navigatie-uitrusting.Â Deze Greenline 33 Hybrid is een ruim schip met een achterwand naar de kuip die ter hoogte van de
pantry en de inloop te openen is, waardoorÂ de salon en de kuip een groot geheel vormen.Â In de salon kan ook het midden
voorraam geopend worden. De kuip is ruim en voorzien van een klapbaar badplatform, enkele vaste zitbanken met
kuipkussens en een zijdeur aan SB. Via de brede, deels overdekte gangboorden loopt u gemakkelijk naar de boeg. Het schip
heeft een teakdek in kuip, gangboorden en badplatformÂ wat deze Greenline 33 HybridÂ in combinatie met de creme
rompkleur en de donkerblauwe interieurstoffering een luxe,Â warme uitstralingÂ geeft. Deze Greenline 33 Hybrid is
technisch zeer compleet uitgerust met oa.Â acculader/omvormer, electr boegankerlier, boegschroef.Â Voor een comfortabel
langer verblijf aan boordÂ beschikt u over een grote 270 liter koelkast met vriesvak, oven, kookplaat en veel kastruimte aan
boord. Benedendeks kunt u de opstellingÂ van het bed in de boegkabine eenvoudig aanpssen van 2x enkelÂ bed tot een
tweepersoonsbed, en extra slaapmogelijkheid kan gecreÃ«erd worden met het opmaken van een bed in de salon. Deze
Greenline 33 Hybrid heeft alles aan boord om comfortabel langere tijd aan boord te kunnen verblijven en op de 150pk diesel
motor en/of fluisterstil op de

Volledige Omschrijving
electromotor te varen.
Â

Accommodatie
Verblijfsruimtes: Middle front window to open
Slaapplaatsen: Vulkussen salon
TV: 1x in salon en 1x in boegkabine + antenne
Navigatie en electronica
Roerstandaanwijzer: via autopilot
Uitrusting
Zwemplatform: electrisch

