€ 954.000,-

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

Almtrawler
€ 954.000,14.37 m
4.9 m
Staal
2021

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sterkenburg Yacht Brokers B.V.
Nieuwe Jachthaven 6
4924 BA DRIMMELEN
0162685722
www.sterkenburgyachtbrokers.nl

Omschrijving
Het betreft een Almtrawler die in aanbouw is, het casco is gereed
en in 2-componenten gespoten, daardoor is dit jacht na opdracht
snel te leveren. (ca. 5 maanden) U als koper kan zelf de indeling en
afwerking en keuze van de materialen nog bepalen. De standaard
specificatie is zeer compleet maar uiteraard zijn alle opties
bespreekbaar. Graag sturen wij u geheel vrijblijvend de complete
specificaties toe.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier
kunnen geen rechten aan worden ontleend.

This Almtrawler is under construction, the hull is ready and
sprayed in 2-components, so this yacht can be delivered quickly
upon order. (approx. 5 months) As a buyer, you can still determine
the layout, finishing and choice of materials. The standard
specification is very complete! Price is excl. VAT.
The specifications are provided by the owner
manufacturer, no rights can be derived from this.

and/or

Basisinformatie
Merk :

Almtrawler

Type :

14.50 Ad

Lengte (m) :

14.37

Breedte (m) :

4.90

Diepgang (m) :

1.35

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2021

Prijs :

954.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Exclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Multi Knikspant

Waterverplaatsing (kg) :

28000

Doorvaarthoogte (m) :

3.5

Ligplaats :

Niet In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Vetus Deutz 170 Pk

Aantal motoren :

2

Inhoud brandstoftank (liters) :

2400

Boegschroef :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Stuurautomaat/Autopilot :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

6

Aantal hutten :

2

Toilet(ten) :
Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Verwarming :
Airconditioning :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Volledige Omschrijving
Het betreft een Almtrawler die in aanbouw is, het casco
is gereed en in 2-componenten gespoten, daardoor is
dit jacht na opdracht snel te leveren. (ca. 5 maanden) U
als koper kan zelf de indeling en afwerking en keuze van
de materialen nog bepalen. De standaard specificatie is
zeer compleet maar uiteraard zijn alle opties
bespreekbaar. Graag sturen wij u geheel vrijblijvend de
complete specificaties toe.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of
fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
This Almtrawler is under construction, the hull is ready
and sprayed in 2-components, so this yacht can be
delivered quickly upon order. (approx. 5 months) As a
buyer, you can still determine the layout, finishing and
choice of materials. The standard specification is very
complete! Price is excl. VAT.
The specifications are provided by the owner and/or
manufacturer, no rights can be derived from

