€ 48.500,-

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

Bavaria
€ 48.500,9.99 m
3.42 m
Polyester
2006

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Lemmer Nautic Jachtmakelaardij
Vuurtorenweg 20
8531 HJ Lemmer
0514564994
www.lemmernautic.nl

Omschrijving
Goed uitgeruste Bavaria 33Deze Bavaria 33 Cruiser is een zeer
compleet uitgerust jacht.
De boot heeft een boiler, kaartplotter, verwarming, gasfornuis met
oven en ga zo maar door.
De boot heeft in Lemmer enige jaren in de verhuurvloot gelegen
en is daardoor een zeer goed onderhouden boot.
Door de diepgang van 1.85 m. kan je met deze Bavaria zeer hoog
aan de wind varen.
Zowel qua interieur als exterieur is het een fraai exemplaar!
De boot is momenteel deels in winterslaap en mist de bekleding
op de kussens in de hutten.

Vandaar dat er geen foto's van de achterhut en de punt op de site
staan.

Basisinformatie
Merk :

Bavaria

Type :

33 Cruiser

Lengte (m) :

9.99

Breedte (m) :

3.42

Diepgang (m) :

1.85

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2006

Prijsstelling :

Onder Bod

Prijs :

48.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

Rondspant

Besturing :

Stuurwiel

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

D1-30

Bouwjaar motor :

2006

Vermogen in PK :

29

Aandrijving :

Saildrive

Brandstof :

Diesel

Draaiuren :

2900

Inhoud brandstoftank (liters) :

75

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Windmeter :
Log :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2

Koelkast :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Tuigage
Genua :

Volledige Omschrijving
Goed uitgeruste Bavaria 33
Deze Bavaria 33 Cruiser is een zeer compleet uitgerust
jacht.
De boot heeft een boiler, kaartplotter, verwarming,
gasfornuis met oven en ga zo maar door.
De boot heeft in Lemmer enige jaren in de verhuurvloot
gelegen en is daardoor een zeer goed onderhouden
boot.
Door de diepgang van 1.85 m. kan je met deze Bavaria
zeer hoog aan de wind varen.
Zowel qua interieur als exterieur is het een fraai
exemplaar!
De boot is momenteel deels in winterslaap en mist de
bekleding op de kussens in de hutten.
Vandaar dat er geen foto's van de achterhut en de punt
op de site

