€ 89.500,-

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

Koopmans 14.00 Deckhouse
€ 89.500,14 m
4m
Staal
1995

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Doeve Makelaars & Taxateurs
Westhavenkade 87c C
3133 AV Vlaardingen
0102489830
http://www.doevemakelaar.nl

Basisinformatie
Merk :

Koopmans 14.00 Deckhouse

Lengte (m) :

14.00

Breedte (m) :

4.00

Diepgang (m) :

1.10

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1995

Prijs :

89.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Rondspant

Waterverplaatsing (kg) :

14 Ton 18 Ton Na Afbouw

Kielsoort :

Kielmidzwaard (voorbereid / Prepared / Vorbereitet / PrÃ©parÃ©) Hydraulisch

Doorvaarthoogte (m) :

2.6

Ligplaats :

Omgeving Goes

Ligplaats Land :

Nederland (nl)

Motor
Merk :

Mercedes Om615 2015 Gereviseerd Geplaatst

Vermogen in PK :

85 Pk 63 Kw

Aandrijving :

3 Blads Schroef

Brandstof :

Diesel

Draaiuren :

450

Inhoud brandstoftank (liters) :

1000

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

Voor: 1x 2-pers Bakboord Hut: 1x 2-pers Stuurboord Hut: 1x 2-pers

Aantal hutten :

3 Hutten

Toilet(ten) :

2x Chemisch Toilet

Koelkast :

Aanwezig 230 Volt

Vriezer :

Vriesvakje

Uitrusting
Anker :

Elektrisch Ankerlier Cqr Anker Via Boegrol Elektrisch Ankerlier 5 M Ankerketting

Buiskap :

Aanwezig

Acculader :

Aanwezig 25 AmpÃ¨re

Omvormer :

Ective Si302 Sine Omvormer 12/3000

Volledige Omschrijving
Strak gebouwd en degelijk ontworpen rondspant kajuit zeiljacht / motorsailer (kielmidzwaard) met waaiersteven, waarin
momenteel een basis watervast verlijmd multiplex betimmering is aangebracht met daar achter een goede isolatielaag. Het
schip heeft onder andere een kampanje dek, riant deckhouse, brede gangboorden, r.v.s. relingwerk en r.v.s. berghout en
potdeksel. Het schip momenteel gereed om op de motor te varen. Van binnen en van buiten voorzien van een degelijk 2
componenten verfsysteem. Verder dient het schip nog afgebouwd te worden en geeft het de nieuwe eigenaar de kans om
een nieuw en degelijk schip te varen voor een fractie van de nieuwbouw kosten. Tekeningen voor een Ã©Ã©n of tweemast
variant zijn aanwezig dus deze keuze is nog volledig vrij. Inruil van een klein motorbootje of zeilbootje is eventueel
bespreekbaar. De volledige informatie van dit schip vindt u op www.doevemakelaar.nl of als u gelijk de volledige informatie
van dit schip wil bekijken door hier te klikken.
Geschikt voor / als: geschikt voor ruime wateren ocean going binnenwateren Algemene informatie: niet afgemaakt project
Aangeboden in de conditie waarin ze zich nu bevindt Te koop wegens gezondheidsperikelen
Bouwwijze: waaiersteven roestvast stalen berghout boeiing / verschansing roestvast stalen potdeksel roestvast stalen
bolders roestvast stalen kikkers achterkajuit Ramen: dubbel glas & patrijspoorten Isolatie: glaswol met aluminiumfolie
Kombuis / keuken: L-vorm kombuis Kooktoestel: 4-pits kooktoestel op gas niet geinstalleerd Wasbak: 2x roestvast stalen
wasbak Afwasmachine: aanwezig
Besturing: helmstok hydraulisch (voorbereid / prepared / vorbereitet / prÃ©parÃ©)
Betimmering:

Volledige Omschrijving
watervast verlijmd multiplex grondhout zie foto's Badkamer: douche
Reling / Preekstoel: roestvast stalen zeereling Veiligheid: 2x reddingsvest
Stroomvoorziening: eenvoudig elektrisch systeem Zonnepanelen: 2x 200 Watt zonnepaneel
Aanvullende informatie: ruim achterdek ruim voordek Rompvorm is geschikt om mee droog te vallen. mooie zeeg
Drinkwatertank (ca.): 1000 liter stalen tank(s) gecoat Aanvullende informatie: Inruil is bespreekbaar Interessant project om af
te maken (intimmeren), door iemand met 2 rechter handen of in te laten timmeren door een werf.
Gas systeem: voldoet niet aan de huidige

