€ 25.000,-

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

Westerdijk
€ 25.000,9m
3.2 m
Staal
1970

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Heech by de Mar B.V.
De Draei 37
8621 CZ Heeg
0515442750
www.heechbydemar.nl

Omschrijving
Net onderhouden Westerdijk Zeeschouw 9.00 met typerende
fraaie zeeg en ovale ramen. Mooi ruim (familie) schip met goede
zeileigenschappen.Prachtig gelijnde Westerdijk Zeeschouw 9.00 in
een goede staat van onderhoud. Er is in de afgelopen jaren veel in
het schip geïnvesteerd. Zo is in 2011 het teak opnieuw
professioneel aangebracht, in 2013 de motor gereviseerd en in
2015 alle staaldikten op de juiste dikte gebracht. Daarnaast is in
2020 de mast vernieuwd en is alle noodzakelijke schilderwerk
professioneel uitgevoerd.
AlgemeenBesturing: Vernieuwd in 2019Ramen: 8 x en glas in lood
in kajuitschot (zie foto's)Overig: In 2019 is het onderwaterschip in

een nieuw systeem gezet en is het houtwerk onder handen
genomen. Het schip wordt geleverd met een nieuwe en
professioneel gelakte mast voorjaar 2020).
AccommodatieStahoogte: Stahoogte tot en met vooronder Overig:
Verrassend ruim en sfeervol werfbetimmerd interieur met 5 vaste
slaapplaatsen. Goed geïsoleerd. Royale bergruimte. Veel stahoogte
bij kombuis en doorlopend tot in vooronder. Ruim toilet met
wastafel.

Basisinformatie
Merk :

Westerdijk

Type :

Zeeschouw

Lengte (m) :

9.00

Breedte (m) :

3.20

Diepgang (m) :

0.80

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1970

Prijs :

25.000,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Platbodem

Besturing :

Helmstok

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Sabb Diesel

Bouwjaar motor :

1970

Vermogen in PK :

18

Aandrijving :

Shaft

Brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

40

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Log :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :
Toilet(ten) :
Koelkast :
Kooktoestel :

Uitrusting
Acculader :
Omvormer :

5

Volledige Omschrijving
Net onderhouden Westerdijk Zeeschouw 9.00 met
typerende fraaie zeeg en ovale ramen. Mooi ruim
(familie) schip met goede zeileigenschappen.
Prachtig gelijnde Westerdijk Zeeschouw 9.00 in een
goede staat van onderhoud. Er is in de afgelopen jaren
veel in het schip geÃ¯nvesteerd. Zo is in 2011 het teak
opnieuw professioneel aangebracht, in 2013 de motor
gereviseerd en in 2015 alle staaldikten op de juiste dikte
gebracht. Daarnaast is in 2020 de mast vernieuwd en is
alle noodzakelijke schilderwerk professioneel
uitgevoerd.

Algemeen
Besturing: Vernieuwd in 2019
Ramen: 8 x en glas in lood in kajuitschot (zie foto's)
Overig: In 2019 is het onderwaterschip in een nieuw
systeem gezet en is het houtwerk onder handen
genomen. Het schip wordt geleverd met een nieuwe en
professioneel gelakte mast voorjaar 2020).Â
Accommodatie
Stahoogte: Stahoogte tot en met vooronder
Overig: Verrassend ruim en sfeervol werfbetimmerd
interieur met 5 vaste slaapplaatsen. Goed geÃ¯soleerd.
Royale bergruimte. Veel stahoogte bij kombuis en
doorlopend tot in vooronder. Ruim toilet met wastafel.
Motor, electra, water
Vermogen: Door groot vliegwiel; veel vermogen voor
aantal pk's
Verbruik: 1 tot 1,5 per uur
Dynamo: Op motor
Watersysteem: Voetpomp
Tuigage
Fok: Stagfok en Botterfok , wit
Voorzeil rolsysteem : Botterfok handmatig reefbaar
Kluiver: Wit
Aantal masten: Mast vernieuwd in 2020
Uitrusting
Dekzeil(en): Kuiptent en huiken
Overig: Teak op dek, gangboorden en opbouw in 2011
volledig opnieuw

