€ 179.000,-

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

Nimbus
€ 179.000,11.5 m
3.6 m
Polyester
2005

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jachtmakelaardij Kappers
Sluispad Noord 1
4797 SN Willemstad
0168473553
www.jachtmakelaardijkappers.nl

Omschrijving
Super onderhouden motorjacht met 2 huttenDe Nimbus 380 is
een bijzonder praktische boot met veel innoviteiten. Om te
beginnen is de instap aan boord van de boot erg makkelijk door
het grote badplatform (met bergruimte) en de spiegeldeur. De kuip
is voorzien van vaste banken. Een degelijke RVS schuifpui biedt
toegang tot de salon. In het leefruimte is plaats genoeg voor 4 (of
meer) personen. Dit exemplaar is door de huidige eigenaar
maniakaal onderhouden. Absoluut een bezichtiging waard! Nu te
bezichtiging in de Kappers verkoophaven in Willemstad.
AlgemeenRamen: Grote raampartijenOverig: De blauwe romp
heeft nog haar glans en heeft vrijwel geen beschadigingen.

AccommodatieOverig: De voorzijde van de U-bank in de salon kan
omhooggeklapt worden zodat u een 2 persoons bijvaarders bank
heeft. Door het hele schip is volop bergruimte, zoals
onder salonvloer. Maar ook in beide hutten zijn volop hang- en
legkasten.
De salon is licht en heeft veel verluchting. De zij-ramen en de
grote dakluiken kunnen geopend worden en bieden veel licht en
ventilatie.

Basisinformatie
Merk :

Nimbus

Type :

380 Coupe

Lengte (m) :

11.50

Breedte (m) :

3.60

Diepgang (m) :

1.10

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2005

Prijs :

179.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

V-bodem

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

3.5

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

D4-260

Vermogen in PK :

260

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

2

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Draaiuren :

700

Inhoud brandstoftank (liters) :

755

Boegschroef :

Electric

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

5

Aantal hutten :

2

Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :

Mastervolt

Omvormer :

Mastervolt

Navigatie & electronica
Dieptemeter :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Radar :
Log :

Volledige Omschrijving
Super onderhouden motorjacht met 2 hutten
De Nimbus 380 is een bijzonder praktische boot met
veel innoviteiten. Om te beginnen is de instap aan
boord van de boot erg makkelijk door het grote
badplatform (met bergruimte) en de spiegeldeur. De
kuip is voorzien van vaste banken. Een degelijke RVS
schuifpui biedt toegang tot de salon. In het leefruimte is
plaats genoeg voor 4 (of meer) personen. Dit exemplaar
is door de huidige eigenaar maniakaal onderhouden.
Absoluut een bezichtiging waard! Nu te bezichtiging in
de Kappers verkoophaven in Willemstad.Â

Algemeen
Ramen: Grote raampartijen
Overig: De blauwe romp heeft nog haar glans en heeft
vrijwel geen beschadigingen.Â
Accommodatie
Overig: De voorzijde van de U-bank in de salon kan
omhooggeklapt worden zodat u een 2 persoons
bijvaarders bank heeft. Door het hele schip is volop
bergruimte, zoals onderÂ salonvloer. Maar ook in beide
hutten zijn volop hang- en legkasten.Â
De salon is licht en heeft veel verluchting. De zij-ramen
en de grote dakluikenÂ kunnen geopend worden
enÂ bieden veel licht en ventilatie. Â
Het bed in de eigenaarshut is voorzien van een
lattenbodem.Â
De gastenhut heeft 3 slaapplaatsen. Een
tweepersoonsbed en een 1 persoonsbed/bank. In totaal
zijn er 5 slaapplaatsen.Â
Â
Motor, electra, water
Warm water: 2x boilers (totaal 80

