€ 19.900,-

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

Galeon
€ 19.900,9.90 m
1.80 m
Polyester
1999

Naam:

huub sparnaay

Tel :
Email:

0655304978
Zie Botentekoop.nl

Omschrijving
Al sinds 2004 vaart deze stoere console boot in Rotterdam op o.a.
de Nieuwe Waterweg. No nonsense en nagenoeg zonder
onderhoud. &nbsp;Aangedreven door een 300 PK Yamaha BBM,
waarmee een top van 65 km haalbaar is. Genoeg dus om te
wakeboarden of te waterskiën, maar ook om gewoon rustig door
de Biesbosch te varen.&nbsp;Ruimte voor max 10 personen en
echt nagenoeg onderhoudsvrij. Varen dus zonder poespas binnen
10 minuten.&nbsp;Boot is goed onderhouden en al sinds 2004 in
mijn bezit. Er is in 2013 lichte osmose geconstateerd op een deel
van het onderwaterschip. Nooit laten behandelen, daar het niet
erger werd, maar in de vraagprijs is rekening gehouden met een

volledige osmose behandeling die een 5-7k zal kosten.Boot is
volledig gerefit in 2007, waarbij o.a. alle spanten en de vloer zijn
vervangen. Ook is de boot toen o.a. voorzien van kuip verlichting,
boeg schijnwerkers, radio etc. &nbsp;Alle facturen ter inzage en
ook een uitgebreide foto rapportage van de refit is
beschikbaar.&nbsp;

Basisinformatie
Merk :

Galeon

Type :

Console 300pk

Lengte (m) :

9.90

Breedte (m) :

1.80

Diepgang (m) :

0.50

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1999

Prijs :

19.900,-

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

2

Laatste refit :

2007-01-01

Ligplaats :

Rotterdam

Postcode ligplaats :

3011VH

Beleving :

Speedy Over De Rivieren, Onderhoudsvriendelijk, Snelvaren

Motor
Bouwjaar motor :

2005

Soort motor :

Buitenboordmotor

Vermogen in PK :

300

Vermogen in kW :

220

Start type :

Elektrisch

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Benzine

Aantal cilinders :

6

Draaiuren :

550

Verbruik (liter/uur) :

20

Kruissnelheid (in knopen) :

25

Max. snelheid :

40

Aantal brandstoftanks :

1

Inhoud brandstoftank (liters) :

200

Aantal accu's :

1

Navigatie & Elektronica
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Snelheidsmeter :
Toerenteller :
Brandstofmeter :
Voltmeter :

Uitrusting
Anker :
Acculader :

Veiligheid
Lenspomp :
Brandblusser :
Reddingsvesten :
Zelflozende kuip :

Volledige Omschrijving
Al sinds 2004 vaart deze stoere console boot in
Rotterdam op o.a. de Nieuwe Waterweg. No nonsense
en nagenoeg zonder onderhoud. Â Aangedreven door
een 300 PK Yamaha BBM, waarmee een top van 65 km
haalbaar is. Genoeg dus om te wakeboarden of te
waterskiÃ«n, maar ook om gewoon rustig door de
Biesbosch te varen.Â Ruimte voor max 10 personen en
echt nagenoeg onderhoudsvrij. Varen dus zonder
poespas binnen 10 minuten.Â Boot is goed
onderhouden en al sinds 2004 in mijn bezit. Er is in
2013 lichte osmose geconstateerd op een deel van het
onderwaterschip. Nooit laten behandelen, daar het niet
erger werd, maar in de vraagprijs is rekening gehouden
met een volledige osmose behandeling die een 5-7k zal
kosten.Boot is volledig gerefit in 2007, waarbij o.a. alle
spanten en de vloer zijn vervangen. Ook is de boot toen
o.a. voorzien van kuip verlichting, boeg schijnwerkers,
radio etc. Â Alle facturen ter inzage en ook een
uitgebreide foto rapportage van de refit is

