€ 8.995,-

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

SilverYacht
€ 8.995,5.1 m
2.05 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Schroder Watersport
Netwerkweg 12
1033 MV Amsterdam
0202442974
www.schroderwatersport.nl/amsterd

Omschrijving
Ruimste sloep uit onze SilverYacht collectie
Het model SilverYacht 525 is gemaakt met het idee van luxe en
gemak. Deze sloep biedt verassend veel ruimte voor zijn grootte.
En kan luxr uitgevoerd worden met bijvoorbeeld een chemisch
toilet en een koelkast.Een bank voorin kan worden omgetoverd in
een riant zonnedek voor een paar mensen. Ook vanwege het
centrale stuurconsole en een grote bank kan de bestuurder niet
klagen over het gebrek aan comfort. Een paar opbergvakken biedt
plaats aan de uitrusting voor 5 personen.De boot is standaard
uitgerust met :stuurconsole met complete besturing4
RVS-railingen4 RVS-kikkers5 opbergvakken (1 voor chemisch
toilet)complete zit- en rugkussensetkabelaringzwemtrap2 dikke

RVS-railingen voorVerder rusten we de boot voor u geheel naar
wens uit met verdere opties zoals bijvoorbeeld een zonnedek,
cabrioletkap, teak-look vloer of een koelkast.Aan de boot
monteren we graag een stille Honda of krachtige Mercury
buitenboordmotor.In onze showroom hebben we meerdere
exemplaren liggen in verschillende kleurstellingen. Graag nodigen
we u uit om deze te komen bekijken!

Basisinformatie
Merk :

Silveryacht

Type :

525

Lengte (m) :

5.10

Breedte (m) :

2.05

Diepgang (m) :

0.35

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

8.995,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Ligplaats :

Amsterdam

Postcode ligplaats :

1033MV

Ligplaats Land :

NL

Motor
Soort motor :

Buitenboordmotor

Volledige Omschrijving
Het model SilverYacht 525 is gemaakt met het idee van
luxe en gemak. Deze sloep biedt verassend veel ruimte
voor zijn grootte. En kan luxr uitgevoerd worden met
bijvoorbeeld een chemisch toilet en een koelkast.Een
bank voorin kan worden omgetoverd in een riant
zonnedek voor een paar mensen. Ook vanwege het
centrale stuurconsole en een grote bank kan de
bestuurder niet klagen over het gebrek aan comfort.
Een paar opbergvakken biedt plaats aan de uitrusting
voor 5 personen.De boot is standaard uitgerust met
:stuurconsole met complete besturing4 RVS-railingen4
RVS-kikkers5 opbergvakken (1 voor chemisch
toilet)complete zit- en
rugkussensetkabelaringzwemtrap2 dikke RVS-railingen
voorVerder rusten we de boot voor u geheel naar wens
uit met verdere opties zoals bijvoorbeeld een zonnedek,
cabrioletkap, teak-look vloer of een koelkast.Aan de
boot monteren we graag een stille Honda of krachtige
Mercury buitenboordmotor.In onze showroom hebben
we meerdere exemplaren liggen in verschillende
kleurstellingen. Graag nodigen we u uit om deze te
komen

