€ 115.000,-

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

Autoboot - Watertaxi € 115.000,10.2 m
2.6 m
Staal
1936

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Dijkzicht Loosdrecht B.V.
Nieuw-Loosdrechtsedijk 240 A A
1231 LG LOOSDRECHT
0352082840
http://www.dijkzichtbv.nl/

Omschrijving
Unieke autoboot - watertaxi - Salon Cruiser
Schitterende Autoboot - Watertaxi - SalonCruiser voorzien van
een Mitsubishi 95 PK Diesel. Het casco is van 1936 maar is
compleet opgebouwd in 2012 en voorzien van alle moderne
technieken.Dit unieke, geheel gerestaureerde, schip is zeer
vakkundig opgebouwd en schitterend afgewerkt. Biedt plaats voor
12 personen + schipper en is voorzien van een zeer ruime kuip om
heerlijk open te varen.Tevens voorzien van een ruime overkapping
waardoor het mogelijk is om ook onder wat mindere
weersomstandigheden te varen en te genieten van het uitzicht
vanuit de kuip door de grote raampartij rondom.Voorzien van een
toilet, voor de langere tochten.Ideaal te gebruiken als salonboot,

grachtenboot om op te borrelen en/of te dineren.Dit schip is in
absolute topstaat en moet beslist gezien worden.U bent van harte
uitgenodigd om deze beauty te komen bezichtigen.

Basisinformatie
Merk :

Autoboot - Watertaxi -

Type :

Salon Cruiser

Lengte (m) :

10.20

Breedte (m) :

2.60

Diepgang (m) :

0.55

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1936

Prijs :

115.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

V-bodem

Dek en opbouw materiaal :

Hout

Besturing :

Stuurwiel

Ligplaats :

Loosdrecht

Postcode ligplaats :

1231LG

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Mitsubishi

Type :

S6s

Bouwjaar motor :

2012

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

95

Start type :

Elektrisch

Aantal motoren :

1

Aantal identieke motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Draaiuren :

1734

Kruissnelheid (in knopen) :

18

Boegschroef :

Navigatie & Elektronica
Navigatieverlichting :
Toerenteller :
Brandstofmeter :

Interieur
Toilet(ten) :

1

Koelkast :
Audio :
Type interieur :

Klassiek, Warm

Teakvloer :

Massief

Tafel :
12V Aansluiting :

Exterieur
Ramen :

Uitrusting
Acculader :
Walstroom aansluiting :

In Dektent

Volledige Omschrijving
Schitterende Autoboot - Watertaxi - SalonCruiser
voorzien van een Mitsubishi 95 PK Diesel. Het casco is
van 1936 maar is compleet opgebouwd in 2012 en
voorzien van alle moderne technieken.Dit unieke,
geheel gerestaureerde, schip is zeer vakkundig
opgebouwd en schitterend afgewerkt. Biedt plaats voor
12 personen + schipper en is voorzien van een zeer
ruime kuip om heerlijk open te varen.Tevens voorzien
van een ruime overkapping waardoor het mogelijk is om
ook onder wat mindere weersomstandigheden te varen
en te genieten van het uitzicht vanuit de kuip door de
grote raampartij rondom.Voorzien van een toilet, voor
de langere tochten.Ideaal te gebruiken als salonboot,
grachtenboot om op te borrelen en/of te dineren.Dit
schip is in absolute topstaat en moet beslist gezien
worden.U bent van harte uitgenodigd om deze beauty
te komen bezichtigen.

