€ 79.000,-

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

Brandsmavlet
€ 79.000,9.25 m
3.32 m
Staal
2004

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Kempers Watersport B.V.
Herenweg 100
1431GX Aalsmeer (bij Leimuiden)
0172503000
www.kemperswatersport.nl

Omschrijving
Boeg- en Hekschroef, schuifdak, spiegeldeurDeze Brandsmavlet
gebouwd in 2004 is voorzien van een Volvo Penta D2-55-B motor
welke een vermogen heeft van 55 pk. De boot is zeer compleet
uitgerust met onder andere boeg- en hekschroef.
Het interieur is open opgezet wat zorgt voor een ruimtelijke
beleving. Voor in de boeg bevindt zich een V-bed met een
televisiescherm, iets verder naar achter bevindt zich aan de
bakboord kant de natte cel met elektrisch toilet. En aan
stuurboord de pantry welke voorzien is van een 3 pits gasstel, een
gootsteen met mengkraan en een 12 volt ijskast.
In de salon bevindt zich de stuurstand welke een goed zicht geeft

rondom de boot. De stuurstand is voorzien van de nodige
apparatuur, zoals een Raymarine dieptemeter, snelheidlog en
windmeter. Voor gemak met manouvreren is er een vetus
roeraanwijzer en voor navigatie een Garmin kaartplotter.
Om tijdens het sturen ook van de zon te kunnen genieten en een
verkoelende wind door de boot te krijgen, is er een schuifluik in
het dak gemaakt. In de salon bevindt zich verder een langsbank
welke ook zorgt voor een goed zicht rondom de boot.

Basisinformatie
Merk :

Brandsmavlet

Type :

900 Ok

Lengte (m) :

9.25

Breedte (m) :

3.32

Diepgang (m) :

1.00

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2004

Prijs :

79.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Multi Knikspant

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

2.4

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

D2-55-b

Bouwjaar motor :

2004

Vermogen in PK :

55

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Draaiuren :

1000

Kruissnelheid (in knopen) :

14

Inhoud brandstoftank (liters) :

200

Boegschroef :

Electric

Hekschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :

Er Moet Een Nieuwe Geheugenkaart Geplaatst Worden

Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Roerstandaanwijzer :
Log :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Koelkast :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :

Mastervolt

Volledige Omschrijving
Boeg- en Hekschroef, schuifdak, spiegeldeur
Deze Brandsmavlet gebouwd in 2004 is voorzien van
een Volvo Penta D2-55-B motor welke een vermogen
heeft van 55 pk. De boot is zeer compleet uitgerust met
onder andere boeg- en hekschroef.
Het interieur is open opgezet wat zorgt voor een
ruimtelijke beleving. Voor in de boeg bevindt zich een
V-bed met een televisiescherm, iets verder naar achter
bevindt zich aan de bakboord kant de natte cel met
elektrisch toilet. En aan stuurboord de pantry welke
voorzien is van een 3 pits gasstel, een gootsteen met
mengkraan en een 12 volt ijskast.
In de salon bevindt zich de stuurstand welke een goed
zicht geeft rondom de boot. De stuurstand is voorzien
van de nodige apparatuur, zoals een Raymarine
dieptemeter, snelheidlog en windmeter. Voor gemak
met manouvreren is er een vetus roeraanwijzer en voor
navigatie een Garmin kaartplotter.
Om tijdens het sturen ook van de zon te kunnen
genieten en een verkoelende wind door de boot te
krijgen, is er een schuifluik in het dak gemaakt. In de
salon bevindt zich verder een langsbank welke ook
zorgt voor een goed zicht rondom de boot.
De kuip wordt verbonden met het interieur door middel
van schuifdeuren. Hierdoor wordt de ruimte in de kuip
optimaal benut en onstaat er een ruime kuip met meer
dan genoeg zitgelegenheid. Om makkelijk op het
zwemplateau te kunnen komen is er bij deze
Brandsmavlet gekozen voor een spiegeldeur.

Dekzeil(en): Schuine wintertent voor over de

Algemeen
Ramen: Aluminium raamlijsten
Overig:
Het dak van deze Brandsmavlet 900 is uitgevoerd met
een schuifluik.
Tuigage
Strijkinstallatie: Elektrische strijkinstallatie voor de
navigatiemast.
Uitrusting

Volledige Omschrijving
kuip.
Zwemplatform: Gemakkelijk te bereiken via de deur in de spiegel
Zeerailing:

