€ 65.000,-

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

Rapsody
€ 65.000,8.75 m
2.45 m
Hout
2002

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Navilex
Nieuw-Loosdrechtsedijk 218
1231 LE Loosdrecht
0654227201
www.navilex.nl

Omschrijving
Dat dit een prachtige boot is kunnen we het denk ik snel over eens
zijn, veel mooier dan teak en mahonie wordt het niet.... Zullen we
dan maar beginnen met hoe dat qua onderhoud werkt? Belangrijk
detail is dat de romp gebouwd is in hout EPOXY. Dat betekent dat
de hele romp in feite volgezogen zit met epoxy en water niet bij
het hout kan. In feite is er sprake van een kunstof romp met een
houten kern: woodcore.Dus geen rot hout en geen lekkages w;l
erg sterk en fraai!. Je zou de romp zelfs wit kunnen schilderen en
er 10 jaar niets meer aan hoeven doen.Dit exemplaar verkeert in
een erg mooie staat, mede door de vaste ligplaats in een schiphuis.
Zo is de kap bijvoorbeeld echt in nieuwstaat. Z&oacute;nder die

kap bedraagt de doorvaarthoogte overigens slechts 1,55 meter!Er
zijn veel opties op deze boot aanwezig zoals een boegschroef, een
SIMRAD log en diepte-meter en een uitstekende stereo met Bose
luidsprekers.Comfortabele en chique weekender met 4 heerlijke
slaapplaatsen en apart toilet. Uit eigen ervaring weet ik dat deze
boten zich erg goed gedragen op open water zoals het Ijsselmeer,
ook als het flink doorwaait!Te bezichtigen in ons schiphuis.

Basisinformatie
Merk :

Rapsody

Type :

R29

Lengte (m) :

8.75

Breedte (m) :

2.45

Diepgang (m) :

0.65

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2002

Prijs :

65.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Hout

Rompvorm :

V-bodem

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

2700

Doorvaarthoogte (m) :

1.55

Ligplaats :

Loosdrecht

Postcode ligplaats :

1231LE

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Rapsody/egemar

Motor
Merk :

Yanmar

Type :

Turbo Diesel 75

Bouwjaar motor :

2002

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

75

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Kruissnelheid (in knopen) :

10

Boegschroef :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Kompas :
Roerstandaanwijzer :
Snelheidsmeter :
Log :
Toerenteller :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

1

Toilet(ten) :

1

Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :
Waterdruk systeem :

Uitrusting
Anker :
Zwemtrap :
Buiskap :

Veiligheid
Lenspomp :

Volledige Omschrijving
Dat dit een prachtige boot is kunnen we het denk ik
snel over eens zijn, veel mooier dan teak en mahonie
wordt het niet.... Zullen we dan maar beginnen met hoe
dat qua onderhoud werkt? Belangrijk detail is dat de
romp gebouwd is in hout EPOXY. Dat betekent dat de
hele romp in feite volgezogen zit met epoxy en water
niet bij het hout kan. In feite is er sprake van een
kunstof romp met een houten kern: woodcore.Dus geen
rot hout en geen lekkages wÃ©l erg sterk en fraai!. Je
zou de romp zelfs wit kunnen schilderen en er 10 jaar
niets meer aan hoeven doen.Dit exemplaar verkeert in
een erg mooie staat, mede door de vaste ligplaats in een
schiphuis. Zo is de kap bijvoorbeeld echt in nieuwstaat.
ZÃ³nder die kap bedraagt de doorvaarthoogte
overigens slechts 1,55 meter!Er zijn veel opties op deze
boot aanwezig zoals een boegschroef, een SIMRAD log
en diepte-meter en een uitstekende stereo met Bose
luidsprekers.Comfortabele en chique weekender met 4
heerlijke slaapplaatsen en apart toilet. Uit eigen ervaring
weet ik dat deze boten zich erg goed gedragen op open
water zoals het Ijsselmeer, ook als het flink
doorwaait!Te bezichtigen in ons

