€ 207.500,-

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

Almkotter
€ 207.500,13 m
4.35 m
Staal
2001

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sterkenburg Yacht Brokers B.V.
Nieuwe Jachthaven 6
4924 BA DRIMMELEN
0162685722
www.sterkenburgyachtbrokers.nl

Omschrijving
kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Hoog gekwalificeerd, zeegaand schip met uitmuntende
vaareigenschappen en stabiliteit. Voorzien van alle denkbare
(nautische) apparatuur. Een comfortabel, elegant en betrouwbaar
schip. Eigenaar heeft deze kotter constant ge-update en laten
servicen: o.a. in 2019 romp professioneel 2-comp. geschilderd,
antifouling nw 2021, boegschroefrevisie, grote servicebeurt
motor, nwe. davits. nwe. vloerbedekking, nwe racorfilters, nwe led
TV, thermopane windows etc. etc.Volledige specificatie op
aanvraag beschikbaar.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier

Highly qualified, seagoing vessel with excellent sailing
characteristics and stability . Equipped with all thinkable (nautical)
equipment. A comfortable, elegant and reliable vessel. Ship is in
excellent condition.

Basisinformatie
Merk :

Almkotter

Type :

12.80 Ak

Lengte (m) :

13.00

Breedte (m) :

4.35

Diepgang (m) :

1.30

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2001

Prijs :

207.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Multi Knikspant

Waterverplaatsing (kg) :

21000

Ligplaats :

Drimmelen

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Perkins 135 Pk.

Aantal motoren :

1

Max. snelheid (in knopen) :

10

Inhoud brandstoftank (liters) :

1300

Boegschroef :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Radar :
Stuurautomaat/Autopilot :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2

Toilet(ten) :
Koelkast :
Vriezer :
Audio :
Verwarming :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

Volledige Omschrijving
Hoog gekwalificeerd, zeegaand schip met uitmuntende
vaareigenschappen en stabiliteit. Voorzien van alle
denkbare (nautische) apparatuur. Een comfortabel,
elegant en betrouwbaar schip. Eigenaar heeft deze
kotter constant ge-update en laten servicen: o.a. in
2019 romp professioneel 2-comp. geschilderd,
antifouling nw 2021, boegschroefrevisie, grote
servicebeurt motor, nwe. davits. nwe. vloerbedekking,
nwe racorfilters, nwe led TV, thermopane windows etc.
etc.Volledige specificatie op aanvraag beschikbaar.
De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of
fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
Highly qualified, seagoing vessel with excellent sailing
characteristics and stability . Equipped with all thinkable
(nautical) equipment. A comfortable, elegant and
reliable vessel. Ship is in excellent condition.
The owner has constantly updated this cutter and had it
serviced: a.o. in 2019 hull professional re-painted with
2- comp., bow thruster overhaul, major service engine,
new. davits. nwe. floor coverings, new racor filters, new
led TV etc. etc. Complete specification available on
request.
The specifications are provided by the owner and/or
manufacturer, no rights can be derived from

