€ 108.500,-

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

Bayliner
€ 108.500,9.88 m
3.33 m
Composiet
2012

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

All Waters Yachts
Martinusstraat 36
3840 Gors-Opleeuw
+32(0)473926394
www.allwatersyachts.com

Omschrijving
Snelvarende motorcruiser met heel weinig vaaruren, in
topconditie. Ruime cockpit, ruim salon, compleet uitgerust, uiterst
verzorgd.Bayliner is een gerespecteerd merk binnen de
pleziervaart. Deze 355 cruiser is adembenemend goed
onderhouden. Men zou denken dat hij zo uit een showroom komt.
Showtime is het alleszins. De sportieve, mannelijke lijnen worden
benadrukt door de donkere vlakken op de flank. Bij zonnig weer
wil je niets liever dan de tent wegnemen zodat de beugel alle
verdiende aandacht trekt.
Wie graag vrienden meeneemt op het water, zal niet teleurgesteld
zijn door de ruimte in de cockpit. De zitbank is ruim, de tafel van

massief teak. Naast de brede stuurmansbank kan je comfortabel
zitten of achteroverleunen en genieten van het water. Er is alle
comfort in de cockpit: handwasbakje, propere koelkast (als nieuw)
en een buitendouche.
Bayliner 335 biedt veel ruimtegevoel beneden. De nadruk ligt op
samenzijn. Het salon is ruim, de kombuis praktisch en ook hier het
gevoel van een nieuw jacht. Het tapijt is zacht en huiselijk.

Basisinformatie
Merk :

Bayliner

Type :

335

Lengte (m) :

9.88

Breedte (m) :

3.33

Diepgang :

0.97

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2012

Prijs :

108.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Composiet

Rompvorm :

: Romp Heeft Mooie Zwarte Lijn

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte :

3.5

Ligplaats :

Regio Antwerpen

Ligplaats Land :

BE

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Mercruiser

Type :

50 Mpi

Vermogen (in PK) :

257

Aandrijving :

Stern Drive

Bouwjaar motor :

2012

Aantal motoren :

2

Brandstof :

Benzine

Aantal cilinders :

8

Kruissnelheid (in knopen) :

65

Draaiuren :

126

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Afstandsbediening :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Aantal hutten :

1

Douche binnen :
Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Verwarming :
Airconditioning :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :

: Elektrisch En Spiritus

