€ 365.000,-

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

Zeilklipper
€ 365.000,43 m
6m
Staal
1907

Naam:

Evert Muurling

Tel :
Email:

06 55 368 075
Zie Botentekoop.nl

Omschrijving
Stoere Zeilklipper. In 1907 supersterk gebouwd zeilschip. Nu
getuigd als comfortabel passagiersschip. Ben je op zoek naar een
schip dat super goed voor elkaar is dan hoef je nu niet meer verder
te zoeken.
Met 29 overnachtingsplaatsen in tien hutten en plek voor vijftig
dagpassagiers is er volop ruimte aan boord.
Aan boord is het zo ruim en comfortabel dat er verschillende
manieren zijn om het schip te exploiteren. Het heeft een goede
naam bij klanten en boekingskantoren.
Het schip voldoet aan alle moderne regelgeving en is technisch

voor elkaar.
De romp is superstijf en vrijwel overal nog boven de zeven
millimeter dik. Wij hebben het grootste deel van het buitenwerk
kaalgemaakt en dik geconserveerd met epoxy. Buiten staat boven
de lichtgrijze rand alles in de international jachtlak. De stroom aan
boord wordt verzorgd door vier omvormers die eventueel
ondersteund kunnen worden door de sterke 20 kva generator.

Basisinformatie
Merk :

Zeilklipper

Type :

Super Comfortabel

Lengte (m) :

43

Breedte (m) :

6

Diepgang :

1.2

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1907

Prijs :

365.000,-

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Platbodem

Besturing :

Stuurwiel

Stahoogte (m) :

2

Gewicht (kg) :

160000

Kielsoort :

Zijzwaard

Doorvaarthoogte :

28

Ligplaats Land :

Nederland

Motor
Merk :

Scania

Type :

Ds11

Vermogen (in PK) :

230

Kruissnelheid (in knopen) :

7

Inhoud brandstoftank (liters) :

3000

Boegschroef :

Navigatie & Elektronica
GPS :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Roerstandaanwijzer :
Log/Snelheidsmeter :
Toerenteller :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

Meer Dan 10

Aantal hutten :

Meer

Toilet(ten) :

3 Of Meer

Douche binnen :
Verwarming :
Kooktoestel :
Oven :
Waterdruk systeem :
Watertank (liters) :

Uitrusting
Anker :
Bijboot :
Acculader :
Omvormer :
Walstroom aansluiting :

5000

Tuigage
Aantal masten :

2

Materiaal mast :

Staal

Zeiloppervlakte (m2) :

400

Grootzeil :
Fok :
Mast strijkinstallatie :

Veiligheid
Gasbun met afvoer :
Brandblusser :
Reddingsvesten :

Nee

