€ 50.000,-

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

Faber Kruiser
€ 50.000,11 m
3.25 m
Staal
1980

Naam:

Jan Jansen

Tel :
Email:

0651507702
Zie Botentekoop.nl

Omschrijving
Faber Kruiser ,bouwjaar 1980, staal, 11 mtr lang en 3.25 breed
diepte is 0.90 cm is vorig jaar op nieuw geverft aan de buitenkant
en dus ook opnieuw in de antfouling gezet,&nbsp;tevens zit er een
nieuwe 104 pk 6 cylinder diesel motor uit 2018 in en daar is
ongeveer maximaal 1000 km mee gevaren (gewoon nieuwstaat) de
motor start dus uiteraard goed,&nbsp;Hydrodische dubbele
besturing ( binnen en buiten )de boot is ook voorzien van een goed
wekende sterke boeg en hekschoef, ook uit 2018 !&nbsp;ook
heeft de boot een nieuwe generator&nbsp; en diesel verwarmings
systeem !&nbsp;een grote water en vuilwatertank en een douche
met boiler !&nbsp;6 slaap plaatsen en 3 tv's 3 buiten camera's ,2

goed
werkende
zonnepanelen
,Biminitop
overgehele
achterdek,Electrisch toilet,koelkast,magnetron, een gps plotter
met marifoon , en nog veeeeel meer ,&nbsp;De Bijboot is ook te
koop deze kost 5000 euro ,20 pk langstaart vaart perfect motor
uit 2018&nbsp;meer info kunt u vinden op de foto's ,Ik heb een
taxatierapport van de verzekering bij deze boot ,de taxatie is
61000 euro (zie bijlage)

Basisinformatie
Merk :

Faber Kruiser

Type :

Knikspant

Lengte (m) :

11.00

Breedte (m) :

3.25

Diepgang (m) :

0.90

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1980

Prijs :

50.000,-

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Knikspant

Dek en opbouw materiaal :

Staal

Besturing :

Dubbele Besturing

Doorvaarthoogte (m) :

2.8

Ligplaats :

Zuid Holland

Ligplaats Land :

Nederland

Motor
Bouwjaar motor :

2018

Soort motor :

Binnenboordmotor

Vermogen in PK :

104

Vermogen in kW :

76

Start type :

Elektrisch

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Draaiuren :

90

Boegschroef :
Hekschroef :

Navigatie & Elektronica
Generator :
Kaartplotter :
Marifoon :
Navigatieverlichting :

Interieur
Toilet(ten) :
Douche binnen :
Douche buiten :
Koelkast :
DvD Speler :
Audio :
Matrassen :
Verwarming :
Airconditioning :
Kooktoestel :
Warm water :
Waterboiler :
Vuilwatertank afvoerpomp :
Magnetron :
Tafel :
Gordijnen :
12V Aansluiting :

1

Exterieur
Zwemplateauverlichting :
Antifouling :

Uitrusting
Anker :
Ankerlier :

Handmatig

Davits :
Zwemtrap :
Zwemplatform :
Acculader :
Omvormer :
Zonnepanelen :
Biminitop :
Materiaal anker :

Rvs

Kraan :
Stootwillen, lijnen :
Anker bevestiging :

Veiligheid
Lenspomp :
Brandblusser :

Ketting

Volledige Omschrijving
Faber Kruiser ,bouwjaar 1980, staal, 11 mtr lang en 3.25
breed diepte is 0.90 cm is vorig jaar op nieuw geverft
aan de buitenkant en dus ook opnieuw in de antfouling
gezet,Â tevens zit er een nieuwe 104 pk 6 cylinder
diesel motor uit 2018 in en daar is ongeveer maximaal
1000 km mee gevaren (gewoon nieuwstaat) de motor
start dus uiteraard goed,Â Hydrodische dubbele
besturing ( binnen en buiten )de boot is ook voorzien
van een goed wekende sterke boeg en hekschoef, ook
uit 2018 !Â ook heeft de boot een nieuwe generatorÂ
en diesel verwarmings systeem !Â een grote water en
vuilwater
tank en een douche met boiler !Â 6 slaap plaatsen en 3
tv's 3 buiten camera's ,
2 goed werkende zonnepanelen ,Biminitop overgehele
achterdek,
Electrisch toilet,koelkast,magnetron, een gps plotter
met marifoon , en nog veeeeel meer ,
Â De Bijboot is ook te koop deze kost 5000 euro ,20 pk
langstaart vaart perfect motor uit 2018Â meer info kunt
u vinden op de foto's ,Ik heb een taxatierapport van de
verzekering bij deze boot ,de taxatie is 61000 euro (zie

