€ 299.000,-

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

Super Lauwersmeer
€ 299.000,13.5 m
4.36 m
Staal
2012

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Jachtmakelaardij 4Beaufort
Bezoekadres: Selfhelpweg 9
8607 AB Sneek
0653725200
www.jachtmakelaardij4beaufort.nl

Omschrijving
Super Lauwersmeer Discovery 45 AC, ranke vorm en rechte
steven, slim en praktisch ingedeeld,. Het ultieme jacht voor de
veeleisende en veelzijdige watersporter.et interieur van de
Discovery voelt als een gezellige en moderne huiskamer waar
hetzelfde comfort-niveau als thuis wordt bereikt. Een mooie ruime
hut in het voorschip. De ruime kombuis is voorzien van alle nodige
apparatuur o.a. een volwaardige koelkast. Het heeft zelfs een
proviand "kelder". Aan bakboordzijde is een gezellige dinette met
een zee aan bergruimtes. De salon is voorzien van een heerlijke,
grote U-vormige zitbank en een extra tweezitter. De TV is mooi
weggewerkt in het wandmeubel. In het achterschip bevindt zich

de ruime badkamer met elektrisch toilet en de eigenaarshut met
een vrijstaand bed in de hoek opgesteld. Verder is in het
achterschip een compleet ingerichte was/bergruimte die o.a. is
voorzien van een wasmachine. Het schip is werkelijk in
topconditie, zowel interieur als exterieur, klaar om te genieten.

Basisinformatie
Merk :

Super Lauwersmeer

Type :

Discovery 45 Ac

Lengte (m) :

13.50

Breedte (m) :

4.36

Diepgang (m) :

1.20

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2012

Prijs :

299.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Knikspant

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

17000

Doorvaarthoogte (m) :

2.8

Ligplaats :

Bezichtiging Op Afspraak

Werf gebouwd :

Super Lauwersmeer

Motor
Merk :

Iveco

Type :

Fpt

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

150

Aandrijving :

Vaste Schroef

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Inhoud brandstoftank (liters) :

500

Boegschroef :

Elektrisch

Hekschroef :

Elektrisch

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Roerstandaanwijzer :
Snelheidsmeter :
Log :
Toerenteller :

Interieur
Stahoogte (m) :

200

Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2

Toilet(ten) :

1

Douche buiten :
TV :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :
Oven :
Waterdruk systeem :
Waterboiler :
Watertank (liters) :
Vuilwatertank :

500

Uitrusting
Anker :
Acculader :
Omvormer :
Walstroom aansluiting :

Veiligheid
Gasbun met afvoer :
Lenspomp :
Brandblusser :

Volledige Omschrijving
Super Lauwersmeer Discovery 45 AC, ranke vorm en
rechte steven, slim en praktisch ingedeeld,. Het ultieme
jacht voor de veeleisende en veelzijdige watersporter.et
interieur van de Discovery voelt als een gezellige en
moderne huiskamer waar hetzelfde comfort-niveau als
thuis wordt bereikt. Een mooie ruime hut in het
voorschip. De ruime kombuis is voorzien van alle nodige
apparatuur o.a. een volwaardige koelkast. Het heeft
zelfs een proviand "kelder". Aan bakboordzijde is een
gezellige dinette met een zee aan bergruimtes. De salon
is voorzien van een heerlijke, grote U-vormige zitbank
en een extra tweezitter. De TV is mooi weggewerkt in
het wandmeubel. In het achterschip bevindt zich de
ruime badkamer met elektrisch toilet en de
eigenaarshut met een vrijstaand bed in de hoek
opgesteld. Verder is in het achterschip een compleet
ingerichte was/bergruimte die o.a. is voorzien van een
wasmachine. Het schip is werkelijk in topconditie, zowel
interieur als exterieur, klaar om te

