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

Hooveld
€ 0,9.3 m
3.35 m
Staal
1978

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sealion Yachts
Menorcalaan 23
3059XK Rotterdam
0617005399
www.sealionyachts.nl

Omschrijving
VERKOCHT Stalen Hooveld Motorkruiser, met dubbele besturing;
in de stuurhut en buiten op het achterdek bevind zich een tweede
stuurstand. In 2016 zijn de ruiten van het windscherm vernieuwd
en worden er door de huidige eigenaar met regelmaat diverse
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De davits bieden de
mogelijkheid een bijboot mee te nemen. De Hooveld is een
handzaam compact motorjacht met stabiele vaareigenschappen en
met haar beperkte diepgang ideaal voor ontdekkingstochten over
de kanalen en binnenmeren. De boot is in goede conditie en
momenteel zeer scherp geprijsd. De Hooveld motorkruiser heeft
veel binnenruimte ondanks haar compacte afmetingen, ruime

stahoogte in de stuurhut en het vooronder, de stuurhut is voorzien
van een bankje om de stuurman gezelschap te houden. Op een
lager niveau in het vooronder bevind zich een dinette die tot
tweepersoons slaapplaats kan worden omgevormd, met
daartegenover een grote kombuis, inclusief koelkast, 4-pits
gasfornuis en stromend water. In het vooronder wordt met een
passtuk in een handomdraai een ruime slaapplaats voor nog eens
twee personen gerealiseerd. Een luik in de stuurhut geeft toegang
tot een krachtige Mercedes motor met 62pk vermogen. In de
achterkajuit is een tweepersoonsbed met een afgescheiden toilet
ruimte. Het Jabsco handpomptoilet is in 2018 nieuw geplaatst.

Basisinformatie
Merk :

Hooveld

Type :

Motorkruiser

Lengte (m) :

9.3

Breedte (m) :

3.35

Diepgang :

1.1

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1978

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Knikspant

Besturing :

Stuurwiel

Ligplaats :

Arnemuiden

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Mercedes

Type :

Om 615.939

Vermogen in PK :

62 Pk

Aandrijving :

Vaste Schroef

Soort motor (binnen-/buitenboord) :

Binnenboordmotor

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Draaiuren :

2370

Inhoud brandstoftank (liters) :

300

Navigatie & electronica
Dieptemeter :

Nasa Stingray

Marifoon :

Sailor Compact Vhf 2048

Navigatieverlichting :

Compleet

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

6

Aantal hutten :

2

Stahoogte (in m) :

1,90

Achterkajuit :

2 Persoonsbed

Toilet(ten) :

1

TV/Video :
Verwarming :

Eberspacher

Kooktoestel :
Waterdruk systeem :

Electrische Pomp

Watertank (liters) :

300

Uitrusting
Anker :

Danforth

Bijboot :

Davits

Zwemtrap :

Achterspiegel

Acculader :

Vetus

Walstroom aansluiting :

220v

Veiligheid
Gasbun met afvoer :
Radarreflector :
Lenspomp :
Brandblusser :

Aluminium

