€ 125.000,-

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

Motorboot ex garnalen
€ 125.000,14.95 m
3.60 m
Staal
2005

Naam:

Louw Welles

Tel :
Email:

0653594320
Zie Botentekoop.nl

Omschrijving
Heerlijk schip voor een weekend of een langer verblijf aan boord.
Zelfs
semi-permanente
bewoning
is
mogelijk.
Deze
ex-garnalenkotter uit 1930 is in 2005 met veel liefde en
vakmanschap opgebouwd tot het mooie scheepje wat het nu is.De
staat van onderhoud is zeer goed en de uitrusting heel
uitgebreid.In de ruime stuurhut van 5 meter lang en 2,57 breed
met centraal de stuurstand, biedt de grote tafel ruimte aan wel 8
tot 10 personen. Hier zit je gezellig bij de schipper en heb je
rondom uitzicht. De stahoogte is 1,90 m. In het vooronder is de
keuken met voldoende opbergruimte, een vaatwasser, een 4 pits
gasstel en een koelkast met vriesvak. Van hieruit kom je in de

slaaphut met een tweepersoonsbed, de natte cel met elektrische
toilet en douche en in de punt is de ruime eigenaarshut. De tafel in
de kajuit kun je hydraulisch laten zakken en dan bied ook deze
slaapplaats aan 2 personen. In totaal zijn er 6 slaapplaatsen.De
1000 liter watertank is van rvs.De motorruimte is schoon en ruim.
Er is voldoende beweegruimte om goed onderhoud te
plegen.Heeft u vragen of wilt u komen voor een bezichting dan
graag bellen na 17.00 uur (maandags t/m donderdags). Op vrijdag
en in het weekend ben ik ook overdag bereikbaar. L. Welles
0653594320&nbsp;

Basisinformatie
Merk :

Motorboot Ex Garnalen

Type :

Kotter

Lengte (m) :

14.95

Breedte (m) :

3.60

Diepgang (m) :

1.00

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2005

Prijs :

125.000,-

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Dek en opbouw materiaal :

Staal

Besturing :

Stuurwiel

Kuip :

Achterkuip

Roer :

Doorgestoken

Doorvaarthoogte (m) :

2.80

Laatste refit :

2019-06-10

Ligplaats :

Hempens

Postcode ligplaats :

9086CJ

Ligplaats Land :

Nederland

Motor
Type :

575

Soort motor :

Binnenboordmotor

Start type :

Elektrisch

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Aantal brandstoftanks :

2

Inhoud brandstoftank (liters) :

600

Boegschroef :
Aantal accu's :

6

Navigatie & Elektronica
Generator :
Marifoon :
Roerstandaanwijzer :
Toerenteller :
Brandstofmeter :
AmpÃ¨remeter :

Interieur
Kussens :
Salon :
Douche binnen :
Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Matrassen :
Verwarming :
Kooktoestel :
Warm water :
Waterdruk systeem :
Waterboiler :
Tafel :
Gordijnen :
12V Aansluiting :

Exterieur
Antifouling :
Ramen :
Buitenwaterpomp :

Uitrusting
Anker :
Ankerlier :

Handmatig

Davits :
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :
Walstroom aansluiting :
Zonnepanelen :
Spudpalen :
Materiaal anker :

Gietijzer

Kraan :
Stootwillen, lijnen :
Anker bevestiging :

Veiligheid
Gasbun met afvoer :
Brandblusser :
Reddingsboei :
Bilgepomp :

Ketting

Volledige Omschrijving
Heerlijk schip voor een weekend of een langer verblijf
aan boord. Zelfs semi-permanente bewoning is
mogelijk. Deze ex-garnalenkotter uit 1930 is in 2005
met veel liefde en vakmanschap opgebouwd tot het
mooie scheepje wat het nu is.De staat van onderhoud is
zeer goed en de uitrusting heel uitgebreid.In de ruime
stuurhut van 5 meter lang en 2,57 breed met centraal
de stuurstand, biedt de grote tafel ruimte aan wel 8 tot
10 personen. Hier zit je gezellig bij de schipper en heb je
rondom uitzicht. De stahoogte is 1,90 m. In het
vooronder is de keuken met voldoende opbergruimte,
een vaatwasser, een 4 pits gasstel en een koelkast met
vriesvak. Van hieruit kom je in de slaaphut met een
tweepersoonsbed, de natte cel met elektrische toilet en
douche en in de punt is de ruime eigenaarshut. De tafel
in de kajuit kun je hydraulisch laten zakken en dan bied
ook deze slaapplaats aan 2 personen. In totaal zijn er 6
slaapplaatsen.De 1000 liter watertank is van rvs.De
motorruimte is schoon en ruim. Er is voldoende
beweegruimte om goed onderhoud te plegen.Heeft u
vragen of wilt u komen voor een bezichting dan graag
bellen na 17.00 uur (maandags t/m donderdags). Op
vrijdag en in het weekend ben ik ook overdag
bereikbaar. L. Welles

