€ 545.000,-

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

Klipper
€ 545.000,39.2 m
6.52 m
Staal
1897

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Scheepsmakelaardij Friesland
Emmakade 213
8921 CB Leeuwarden

https://www.scheepsmakelaardijfries

Omschrijving
Schoenergetuigd charterschip, volledig verbouwd in 2007,
bedrijfsklaar
met
mooie
orderportefeuille.
Financiering
mogelijkSchoener getuigd schip met flink wat ruimte. Zeilbedrijf
met een mooie omzet en tevreden klanten. Schip is technisch dik
in orde. Opgebouwd in 2007 en sindsdien perfect onderhouden.
Overzichtelijke dek-layout en alles makkelijk te bedienen. Sfeervol
interieur
geschikt
voor
grote
groepen,
bedrijfsuitjes,
teambuildingen etc. Bedrijfsklaar! Te koop vanwege nieuwe
carriere. Buitenkans!
De 'Novel' is een zeilcharterschip en biedt actieve, comfortabele
zeiltochten aan verschillende groepen. Tot 1993 heeft het schip

vracht vervoerd, daarna is het omgebouwd tot zeilcharter. In
2007/2008 is het schip helemaal opnieuw opgebouwd, waardoor
het aan alle huidige wensen en eisen voldoet. Het schip is
schoener getuigd en makkelijk te zeilen. Binnen is een comfortabel
en sfeervol dagverblijf, een goed uitgeruste keuken, goed en fris
sanitair en zijn er slaapvertrekken. Bedrijfsklaar te zien. Een
buitenkans voor een ondernemer!

Basisinformatie
Merk :

Klipper

Type :

3 Mast Klipper

Lengte (m) :

39.20

Breedte (m) :

6.52

Diepgang (m) :

1.35

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1897

Prijs :

545.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Not Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Platbodem

Besturing :

Stuurwiel

Ligplaats :

Haven Chartervaart

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Daf

Type :

1160 Turbo

Vermogen in PK :

240

Brandstof :

Diesel

Navigatie & Elektronica
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Log :

Interieur
Aantal hutten :
Koelkast :
Vriezer :
DvD Speler :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :

5x4 En 7x2

Volledige Omschrijving
Schoenergetuigd charterschip, volledig verbouwd in
2007, bedrijfsklaar met mooie orderportefeuille.
Financiering mogelijk
Schoener getuigd schip met flink wat ruimte. Zeilbedrijf
met een mooie omzet en tevreden klanten. Schip is
technisch dik in orde. Opgebouwd in 2007 en sindsdien
perfect onderhouden. Overzichtelijke dek-layout en
alles makkelijk te bedienen. Sfeervol interieur geschikt
voor grote groepen, bedrijfsuitjes, teambuildingen etc.
Bedrijfsklaar! Te koop vanwege nieuwe carriere.
Buitenkans!
De 'Novel' is een zeilcharterschip en biedt actieve,
comfortabele zeiltochten aan verschillende groepen.
Tot 1993 heeft het schip vracht vervoerd, daarna is het
omgebouwd tot zeilcharter. In 2007/2008 is het schip
helemaal opnieuw opgebouwd, waardoor het aan alle
huidige wensen en eisen voldoet. Het schip is schoener
getuigd en makkelijk te zeilen. Binnen is een
comfortabel en sfeervol dagverblijf, een goed uitgeruste
keuken, goed en fris sanitair en zijn er slaapvertrekken.
Bedrijfsklaar te zien. Een buitenkans voor een
ondernemer!

Accommodatie
Hutten: 5x4 en 7x2
Slaapplaatsen: 34 bedden
Tuigage
Type tuigage: Schoener getuigd
Veiligheid
Overig: UItgerust volgens de normen van het CvO

