€ 325.000,-

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

De Vries Lentsch
€ 325.000,21.00 m
4.30 m
Staal
1928

Naam:

Erik Musegaas

Tel :
Email:

0617066542
Zie Botentekoop.nl

Omschrijving
emusegaas@hotmail.com
Voormalig directieschip van Rijkswaterstaat. Momenteel in gebruik
als passagiersschip voor maximaal 50 personen. Om te bouwen tot
luxe privé jacht. Geldig certificaat van onderzoek tot juni 2023
voor zone 2, 3 en 4. Enkele jaren geleden geheel gerenoveerd, o.a.
gestraald, nieuwe stalen binnenvloeren, nieuw stalen bovendek,
nieuwe teakhouten stuurhut en salon, nieuwe daken - 2018 in 2
componenten verf en lak gezet - nieuwe elektra - visgraat parket
vloer - winterdekkleed - nieuwe keuken - complete uitrusting generator - 2 motoren - kabola CV kachel Vanwege
bedrijfsvaartuig is de vraagprijs excl. btw. Voor meer informatie
graag
bellen
met
0617066542
of
emailen
naar

Basisinformatie
Merk :

De Vries Lentsch

Type :

Voormalig Dir. Vaartuig / Salonboot

Lengte (m) :

21.00

Breedte (m) :

4.30

Diepgang (m) :

1.50

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1928

Prijs :

325.000,-

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

80.000

Doorvaarthoogte (m) :

3.70

Werf gebouwd :

Motor
Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

105

Aantal motoren :

2

Aantal cilinders :

6

Inhoud brandstoftank (liters) :

1600

Boegschroef :

Navigatie & Elektronica
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Roerstandaanwijzer :

Interieur
Stahoogte (m) :

220

Toilet(ten) :

1

Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Verwarming :
Waterdruk systeem :
Waterboiler :
Watertank (liters) :
Vuilwatertank :

Uitrusting
Anker :
Acculader :
Omvormer :
Walstroom aansluiting :

Veiligheid
Lenspomp :
Brandblusser :
Reddingsvesten :
Reddingsboei :

2000

Volledige Omschrijving
Voormalig directieschip van Rijkswaterstaat.
Momenteel in gebruik als passagiersschip voor
maximaal 50 personen. Om te bouwen tot luxe privÃ©
jacht. Geldig certificaat van onderzoek tot juni 2023
voor zone 2, 3 en 4. Enkele jaren geleden geheel
gerenoveerd, o.a. gestraald, nieuwe stalen
binnenvloeren, nieuw stalen bovendek, nieuwe
teakhouten stuurhut en salon, nieuwe daken - 2018 in 2
componenten verf en lak gezet - nieuwe elektra visgraat parket vloer - winterdekkleed - nieuwe keuken
- complete uitrusting - generator - 2 motoren - kabola
CV kachel Vanwege bedrijfsvaartuig is de vraagprijs
excl. btw. Voor meer informatie graag bellen met
0617066542 of emailen naar

