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

van der Goor
€ p.o.a.
13.35 m
4.00 m
Staal
1959

Naam:

bareld Jong

Tel :
Email:

0610844301
Zie Botentekoop.nl

Omschrijving
Gejoggeld voormalig Volendammer viskottertje 13,35x4.00x1.25
kruiphoogte 3.35. gebouwd in 1959 te monnickendam bij van der
Goor .Opbouw en intimmering plus electra in 2006 ,sindsdien
recreatievaartuig. Motor Valmet 4 cil.135pk turbo ,flexibele
opstelling 2012, ook keerkoppeling maisson 4op1 aquadrive en
extra dynamo 2012.............Schroef 78 cm. brons uit 2016 JRC
radar en dieptemeter Marifoon 2h.h. accu's samen 460 watt en 2
zonnepanelen samen 440 watt Combi-omvormer;Victron 3000
watt met scheidingstravo Dus zelfvoorzienend. Tankinhoud 750 ltr
diesel Drinkwater 450 ltr vuilwater 225 ltr Zeer stabiel scheepje
met kimkoeling en kan door extra kieltjes rechtop droogvallen.

Ruim voor en achterdek, gezellig groot vooronder met 3 vaste
slaapplaatsen of 2 volw en 2 kinderen. Wc en wasgelegenheid. in
de stuurhut en grote zit/slaap opbergbank, aanrecht met 3 pitten
en geyser. 10 Hora ramen waarvan er 3 open kunnen 3
Hardhouten deuren. Alles in goede staat en startklaar, vanwege de
ruimte ook geschikt om er langere tijd op te verblijven. Fietsen
kunnen ook prima achterop staan dus............bevoorraden en varen
maar. ( Geen vaarbewijs nodig )informatie bij Bart 06 10844301

Basisinformatie
Merk :

Van Der Goor

Type :

Ijsselmeer Kotter

Lengte (m) :

13.35

Breedte (m) :

4.00

Diepgang (m) :

1.25

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1959

Prijsstelling :

Bieden

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Rondspant

Dek en opbouw materiaal :

Staal

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

15000

Kuip :

Open Kuip

Doorvaarthoogte (m) :

3.35

Ligplaats :

Middenmeeer

Postcode ligplaats :

1775

Ligplaats Land :

Nederland

Werf gebouwd :

Motor
Type :

4 Cil. 135 Pk Turbo Diesel

Bouwjaar motor :

2012

Vermogen in PK :

135

Aantal motoren :

1

Aantal cilinders :

4

Draaiuren :

1000

Verbruik (liter/uur) :

4

Inhoud brandstoftank (liters) :

750

Aantal accu's :

3

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Radar :
Roerstandaanwijzer :
Snelheidsmeter :
Log :
Toerenteller :

Interieur
Stahoogte (m) :

2

Aantal hutten :

2

Toilet(ten) :

1

Douche buiten :
Koelkast :
DvD Speler :
Kooktoestel :
Waterdruk systeem :
Waterboiler :
Watertank (liters) :
Vuilwatertank :

450

Exterieur
Ramen :

Uitrusting
Anker :
Bijboot :
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :
Walstroom aansluiting :
Zonnepanelen :

Veiligheid
Gasbun met afvoer :
Radarreflector :
Lenspomp :
Brandblusser :
Reddingsvesten :
Reddingsboei :

Volledige Omschrijving
Gejoggeld voormalig Volendammer viskottertje
13,35x4.00x1.25 kruiphoogte 3.35. gebouwd in 1959 te
monnickendam bij van der Goor .Opbouw en
intimmering plus electra in 2006 ,sindsdien
recreatievaartuig. Motor Valmet 4 cil.135pk turbo
,flexibele opstelling 2012, ook keerkoppeling maisson
4op1 aquadrive en extra dynamo 2012.............Schroef
78 cm. brons uit 2016 JRC radar en dieptemeter
Marifoon 2h.h. accu's samen 460 watt en 2
zonnepanelen samen 440 watt
Combi-omvormer;Victron 3000 watt met
scheidingstravo Dus zelfvoorzienend. Tankinhoud 750
ltr diesel Drinkwater 450 ltr vuilwater 225 ltr Zeer
stabiel scheepje met kimkoeling en kan door extra
kieltjes rechtop droogvallen. Ruim voor en achterdek,
gezellig groot vooronder met 3 vaste slaapplaatsen of 2
volw en 2 kinderen. Wc en wasgelegenheid. in de
stuurhut en grote zit/slaap opbergbank, aanrecht met 3
pitten en geyser. 10 Hora ramen waarvan er 3 open
kunnen 3 Hardhouten deuren. Alles in goede staat en
startklaar, vanwege de ruimte ook geschikt om er
langere tijd op te verblijven. Fietsen kunnen ook prima
achterop staan dus............bevoorraden en varen maar. (
Geen vaarbewijs nodig )informatie bij Bart 06

