€ 235.000,-

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

Bekebrede
€ 235.000,16.4 m
5m
Staal
1994

Omschrijving
Jachtmakelaar Floris Vos 088-2502500Bekebrede Trawler 16.40

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

eSailing
Binnendelta 11M
1261 WZ Blaricum
0882502500
www.esailing.nl

Basisinformatie
Merk :

Bekebrede

Type :

Trawler 16.40

Lengte (m) :

16.40

Breedte (m) :

5.00

Diepgang (m) :

1.40

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1994

Prijs :

235.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Doorvaarthoogte (m) :

4.6

Ligplaats :

Jachthaven Gooierhoofd, Ambachtsweg 65, 1721 Al Huizen

Ligplaats Land :

NL

Motor
Vermogen in PK :

175

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

5

Volledige Omschrijving
Jachtmakelaar Floris Vos 088-2502500
Bekebrede Trawler 16.40
Stoere Trawler ontworpen door Martin Bekebrede met uitstek geschikt voor bewoning. Dit schip is zeer solide gebouwd en
is in uitstekende conditie. De stuurhut is ruim en heeft een stahoogte van 2.12 meter en hierin bevindt zich naast de
besturing de keuken en een U bank. Deze stuurhut is voorzien van dubbele beglazing en heeft rondom zicht. Daarachter is
de royale salon met een stahoogte van 2.03 meter. Vanaf de stuurhut loopt u via een trap naar beneden waar 3 hutten en
een badkamer en een separaat toilet zijn. De gang en de kamers hebben een stahoogte van 1.90 meter. In de gang zijn 2
waterdichte deuren gemonteerd. Naar achteren bevindt zich de motorruimte.Â Het eerste deel hiervan heeft stahoogte. De
motorruimte is zeer netjes en alles is goed bereikbaar. De techniek is mooi geÃ¯nstalleerd en ziet er zeer verzorgd uit.
Buitenom is een brede doorloop aan beide kanten van voordek naar het achterdek. Het achterdek biedt plaats aan meerdere
personen. Naar voren is een ruim voordek. Daarnaast is er een hydraulische kraan en een elektrische ankerlier. Het
onderwaterschip is recent gekeurd en is in uitstekende staat. Het onderwater volume is 93 m3 waardoor er geen CVO
certificaat benodigd is. Zoekt u naar een goed onderhouden varend schip om op te wonen? Kom dan zeker op deze Trawler
kijken. De BTW is aantoonbaar betaald.
Algemeen:
Naam schip Kabbelaarsbank, Bekebrede Trawler 16.40, lengte 16.40 m, breedte 5.00 m, diepgang 1.40 m, bouwjaar 1994,
bouwnummer 001, bouwer casco De Volharding Zwammerdam, afbouw in eigen beheer, ontwerper Martin Bekebrede, staal,
kiel en vlak 10 mm, verdere gangen 6 mm,

Volledige Omschrijving
multiknikspant, waterverplaatsing 47.000 kg, hydraulische stuurwiel besturing, anker (85 kilo) met 40 meter ankerketting, de
Rek & Horsman elektrisch ankerlier (380 Volt), RVS zwemtreden, lenspomp elektrisch, dubbel glas ramen,
binnenbetimmering teak, 5 slaapplaatsen, 3 hutten, stahoogte stuurhut 2.12 m, stahoogte salon 2.03 m, stahoogte gang
beneden 2.00 m, bedlengte 1e hut met dubbel bed 2.00 * 1.50, bedlengte 2e hut enkel bed 1.90 * 0.90 m, bedlengte
voorhut, 2.10 m.
Motor:
John Deere 6068 TM, 175 pk, bouwnummer T445497, bouwjaar 1994, diesel, verbruik ca. 12 liter/uur, schroefas, Python
drive, Twindisk hydraulische koppeling, kielkoeling met koelpijpen, droge uitlaat, 4-blads vaste schroef, hydraulische
boegschroef, stalen gecoate brandstoftank 2 maal 1.600 liter met peilglas, toerenteller, urenteller ca. 3.200 uur, meters en
signaal voor oliedruk en temperatuur.
Buitenom:
Doorvaarthoogte 4.60 m, met antennes naar beneden 4.00 m, hydraulische kraan met 400 kilo draagvermogen, wintertent
om kuip af te sluiten.
Navigatie en apparatuur:
Lichtaccuâ€™s 560 Ah (2017), 24 Volt, walstroomaansluiting met aardlekschakelaar, Victron Quattro acculader
24/5000/120 120Ah, 5000 watt omvormer, Mitsubishi S4L generator 2018 (50 draaiuren) met Stamford 15 KVA, Windows
boordcomputer met WinGPS, Navman dieptemeter, MLR FX-312 GPS, Icom IC-M411 en Icom IC-M323G marifoons, Nasa
Target Navtex, Sony radio/CD speler, TV, navigatieverlichting.
Gas en water:
Staal gecoate watertanks 2 maal 1.700 liter, koelkast, vriezer, 4-pits kooktoestel (elektrisch halogeen), Siemens combi
oven/magnetron, elektrisch waterdruksysteem met hydrofoor, warmwater via tapspiraal van Kabola HR500,

