€ 30.000,-

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

Vripack
€ 30.000,7.85 m
2.6 m
Staal
2001

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Scheepsmakelaardij Goliath
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB Sneek
0515560410
www.scheepsmakelaardijgoliath.nl

Omschrijving
Een knusse boot voor 2 personen. Ideaal bootje waarmee je overal
kunt komen dankzij de lage doorvaarthoogte en minimale
diepgang. Uitrusting is buitengewoon compleet met stromend
warm en koud water, elektrisch toilet en douche. Professionele
aftimmering en installaties. Buiten veel RVS delen. Uniek in zijn
soort! Dit type schip wordt doorgaans verkocht zonder stuurhut,
die is door de huidige eigenaar bedacht en door de
scheepsbouwer gemaakt volgens zijn specificaties.
LET OP! Er is enige vroeger waterschade aan het interieur van de
salon en stuurhut. Het merendeel daarvan is echt eenvoudig op te

lossen. Om dit seizoen te kunnen varen is vrij weinig herstel nodig,
voor komende winter is er dan voor de waterschade het een en
ander aan creatieve oplossingen te verzinnen. Dit is de reden
voor de lage vraagprijs voor dit schip, dat in deze uitvoering
normaal gesproken als snel
een bedrag van zo'n ?
85.000-95.000 kost. Bent u werkelijk geïnteresseerd, belt u mij
dan voor detailfoso's.
AlgemeenDoorvaarthoogte
normaal:
195Motor,
electra,
waterVermogen: 33Aantal identieke motoren: 1

Basisinformatie
Merk :

Vripack

Type :

Eurosloep

Lengte (m) :

7.85

Breedte (m) :

2.60

Diepgang (m) :

0.60

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2001

Prijs :

30.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Doorvaarthoogte (m) :

1.95

Ligplaats :

Oudekerk A/d Ijssel

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Vetus 4 Cylinder 33 Pk

Vermogen in PK :

33

Aantal motoren :

1

Boegschroef :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :

Aanwezig

Log :

Aanwezig

Interieur
Aantal slaapplaatsen :
Toilet(ten) :
Koelkast :
Verwarming :

2

Volledige Omschrijving
Een knusse boot voor 2 personen. Ideaal bootje
waarmee je overal kunt komen dankzij de lage
doorvaarthoogte en minimale diepgang. Uitrusting is
buitengewoon compleet met stromend warm en koud
water, elektrisch toilet en douche. Professionele
aftimmering en installaties. Buiten veel RVS delen.
Uniek in zijn soort! Dit type schip wordt doorgaans
verkocht zonder stuurhut, die is door de huidige
eigenaar bedacht en door de scheepsbouwer gemaakt
volgens zijn specificaties.Â
LET OP!Â
ErÂ is enige vroeger waterschade aan het interieur van
de salon en stuurhut.Â Het merendeel daarvan is echt
eenvoudig op te lossen. Om dit seizoen te kunnen varen
is vrij weinig herstel nodig, voor komende winter is er
dan voor de waterschade het een en ander aan
creatieve oplossingen te verzinnen. Dit is de reden
voorÂ de lage vraagprijs voor dit schip, dat in deze
uitvoering normaal gesproken als snelÂ een bedrag van
zo'nÂ â‚¬ 85.000-95.000Â kost. Bent u werkelijk
geÃ¯nteresseerd, belt u mij dan voor detailfoso's.

Algemeen
Doorvaarthoogte normaal: 195
Motor, electra, water
Vermogen: 33
Aantal identieke motoren:

