€ 79.500,-

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

Boeieraak
€ 79.500,12 m
4.2 m
Staal
1905

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
in de keuken bevindt zich ook een opmaat gemaakte koelkast.
Mooie klassieke Boeieraak met veel ruimte .De Dicke Deern is te
koop.
Deze stalen boeieraak uit 1905 is al meer dan 35 jaar in het bezit
van de zelfde eigenaar,
deze heeft er lange reizen mee gemaakt, het is een echt
familieschip zeer betrouwbaar met 7 slaapplaatsen.
Het schip heeft uiteraard warm en koud water via een boiler van
60 ltr in de keuken en douche.

Het schip heeft een romp van geklonken staal en het dek is ook
van staal en zeer ruim te noemen.

Basisinformatie
Merk :

Boeieraak

Type :

Platbodem

Lengte (m) :

12.00

Breedte (m) :

4.20

Diepgang (m) :

0.90

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1905

Prijs :

79.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Platbodem

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

16

Ligplaats :

Goes

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Perkins

Type :

4.236

Bouwjaar motor :

1972

Vermogen in PK :

72

Aandrijving :

Shaft

Brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

500

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

7

Aantal hutten :

2

Koelkast :
Kooktoestel :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Navigatie & electronica
Kompas :
Navigatieverlichting :

Volledige Omschrijving
Mooie klassieke Boeieraak met veel ruimte .
De Dicke Deern is te koop.
Deze stalen boeieraak uit 1905 is al meer dan 35 jaar in
het bezit van de zelfde eigenaar,
deze heeft er lange reizen mee gemaakt, het is een echt
familieschip zeer betrouwbaar met 7 slaapplaatsen.
Het schip heeft uiteraard warm en koud water via een
boiler van 60 ltr in de keuken en douche.
in de keuken bevindt zich ook een opmaat gemaakte
koelkast.
Het schip heeft een romp van geklonken staal en het
dek is ook van staal en zeer ruim te noemen.
De geschiedenis van de aak is niet achterhaald maar een
nummer in het boeisel geeft wellicht meer duidelijkheid.
De zeer ruime en gezellige kuip waar je met een grote
familie heerlijk kan relaxen, de bakskisten zijn ruim en je
kuntÂ er veel spullen in kwijt.
De Dicke Deern is zeer comfortabel zeilschip, gaffel,
De stahoogte is tussen de 1.90 en 2 m.
giek en mast zijn 20 jaar oud en zeer goed
onderhouden.
De motor is een zeer
Ook zijn toen de zwaarden vervangen.

ook geen enkel probleem.

In de salon staat een dieselkachel met een aparte tank
van 150 ltr die is toereikend om de hele accommodatie
te verwarmen,

er is ook een heteluchtkachel aanwezig, het leidingwerk
In de salon bevinden zich 3 banken waarvanÂ resp. 2 m
loopt door het schip maar is niet aangesloten de
en 1.80 m lang zijn, dit is aan stuurboordzijde aan
dieselkachel voldoet ruim.
bakboord is nog een bank van 2 m.
De dieseltank voor de motor heeft een inhoudt van 500
In de schippers hut is een kooi van 2 m x 1.50 m, kasten
ltr en de watertank is 1000 ltr, lange trips met de Dicke
zitten onder het bed en de gangboorden.
Deern zijn dan
Het vooronder heeft nu 3 slaapplaatsen.

Volledige Omschrijving
betrouwbare Perkins diesel uit 1972, goed
onderhouden en zeer betrouwbaarL
Lengte waterlijn 12.00 mtr.
Kom eens kijken naar dit mooie stuk geschiedenis op het
water.

Accommodatie
Overig: Hete lucht verwarming aanwezigÂ maar niet aan
gesloten, leidingwerk ligt door het schip.
Dieselkachel aanwezig verwarmd het hele schip.
Tuigage
Overig: Mast heeft een lengte van 13 mtr 50Â totale
doorvaar hoogte 16

