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

Haines
€ p.o.a.
9.75 m
3.51 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Smelne Yachtcenter BV
De Steven 26
9206 AX Drachten
0512 51 26 69
www.smelne.nl

Omschrijving
Een nieuw model in de Offshore range met open kuip en een
verbazingwekkende accommodatie voor haar afmetingen!De open
kuip, welke voorzien is comfortabele zitbank en complete tent
rondom, is gemakkelijk toegankelijk door de spiegeldeur.
De kuip, slaon en stuurstand zijn op gelijk niveau en zeer praktisch
ingedeeld. Het grote schuifdak en de panoramische raampartij
rondom zorgt voor veel lichtinval en goed uitzicht rondom.
Het voorschip is ingedeeld met kombuis, sanitaire ruimte en
eigenaarshut. De kombuis is van alle gemakken voorzien. De
sanitaire ruimte is ingedeeld met elektrisch toilet en
douchegelegenheid. De ruime eigenaarshut is met vrijstaand bed

en voldoende hang- /legkasten.
De algehele ruimte is praktisch ingedeeld en voorzien van
voldoende bergruimte.
De
Haines
32
Offshore
beschikt
over
uitstekende
vaareigenschappen. het jacht voelt zich thuis op zowel rivieren als
op groter water. De lange kiel zorgt voor een koersvast jacht, ook
bij lage snelheid.

Basisinformatie
Merk :

Haines

Type :

32 Offshore (demo)

Lengte (m) :

9.75

Breedte (m) :

3.51

Diepgang (m) :

0.84

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2019

Prijsstelling :

Onder Bod

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

V-bodem

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

2.51

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

D3

Vermogen in PK :

295

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

5

Inhoud brandstoftank (liters) :

455

Boegschroef :

Electric

Hekschroef :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Aantal hutten :

1

Toilet(ten) :
Koelkast :
TV :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Met Glazen Afdekplaat, Smev

Uitrusting
Zwemtrap :

Rvs

Acculader :

Victron Combi

Omvormer :

Victron Combi

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
Kompas :
Navigatieverlichting :
Roerstandaanwijzer :
Log :

Volvo Penta

Volledige Omschrijving
Een nieuw model in de Offshore range met open kuip
en een verbazingwekkende accommodatie voor haar
afmetingen!
De open kuip, welke voorzien is comfortabele zitbank
en complete tent rondom, is gemakkelijk toegankelijk
door de spiegeldeur.
De kuip, slaon en stuurstand zijn op gelijk niveau en
zeer praktisch ingedeeld. Het grote schuifdak en de
panoramische raampartij rondom zorgt voor veel
lichtinval en goed uitzicht rondom.
Het voorschip is ingedeeld met kombuis, sanitaire
ruimte en eigenaarshut. De kombuis is van alle
gemakken voorzien. De sanitaire ruimte is ingedeeld
met elektrisch toilet en douchegelegenheid. De ruime
eigenaarshut is met vrijstaand bed en voldoende hang/legkasten.
De algehele ruimte is praktisch ingedeeld en voorzien
van voldoende bergruimte.
De Haines 32 Offshore beschikt over uitstekende
vaareigenschappen. het jacht voelt zich thuis op zowel
rivieren als op groter water. De lange kiel zorgt voor
een koersvast jacht, ook bij lage snelheid.
Door het gebruik van luxe materialen, het
hoogwaardige afwerkingsniveau, de combinatie van het
walnoot interieur en luxe afwerking in aardkleuren
maken deze Haines 32 Offshore een echte eye-catcher
op het water!!
Belangstelling? Bel of mail ons voor het maken van een
bezichtigingsafspraak.

Algemeen
Ramen: Veiligheidsglas, verlijmd
Accommodatie
Materiaal, kleuren: Walnoot interieur met luxe
afwerking en PVC vloeren in salon en kombuis
Slaapplaatsen: Vrijstaand bed in voorkajuit / salonbank
eenvoudig om te bouwen tot dubbel bed
Kooktoestel & brandstof: met glazen afdekplaat, SMEV
Motor, electra, water
Voortstuwing: 5-blads
Warm water: Boiler, 40 liter, via motor + 220 Volt
Navigatie en

Volledige Omschrijving
electronica
Roerstandaanwijzer: Volvo Penta
Uitrusting
Zwemtrap: RVS
Zeerailing: RVS, dubbel

