€ 44.900,-

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

Zeeschouw
€ 44.900,9.6 m
3.7 m
Staal
1972

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Rob Krijgsman Watersport
Marinaweg 9
4924 AD Drimmelen
0162683775
http://www.krijgsman.nl/

Omschrijving
ZC Blaeuwe Bever, stamboek nummer 2211, is een zeer complete,
prachtige, goed onderhouden Zeeschouw die in excellente
conditie verkeert. Het schip beschikt over veel leef-en bergruimte,
stahoogte vooronder 181 cm, stahoogte salon 190 cm. In 2001 is
het interieur volledig opnieuw ingetimmerd met teak-afwerking,
dit nieuwe, luxe, strakke maar toch lichte interieur doet warm en
scheeps aan. Ook de motor, alle buitenboordafsluiters, de boiler,
heteluchtverwarming/ventilatie, hydrofoor, de elektra inclusief
wal/laadstroom inrichting, het onderwatertoilet, 2 extra r.v.s.
watertanks, de verlichting en de stoffering zijn in 2001 vernieuwd.
In 2013 is er een nieuwe mast met r.v.s. verstaging en beslag,

nieuwe gaffel en een nieuw set, hele donker bruine, zeilen van
Den Boer Sails aangeschaft. Ook de zwaardwinches,
fokkewinches, kluiverwinch, de leiogen en leibaan, alles van
messing, merk LVJ Jachttechniek, zijn in 2013 vernieuwd. In 2015
is er een nieuwe, witte kluiver aangeschaft. In 2017 is het schip
volledig geschilderd en de rondhouten vernist. in 2018 zijn alle
rondhouten, zwaarden, roer, kajuitdeuren, schuifluik en koekoek
opnieuw gevernist. Douane Verklaring aanwezig. Bezichtiging op
afspraak.

Basisinformatie
Merk :

Zeeschouw

Type :

Vripack Zeeschouw

Lengte (m) :

9.60

Breedte (m) :

3.70

Diepgang (m) :

0.70

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1972

Prijs :

44.900,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Ligplaats :

Geertruidenberg

Ligplaats Land :

NL

Motor
Merk :

Vetus M4.17 A 602 A

Vermogen in PK :

42 Pk

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Diesel

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

5, 2 x Vooronder, 3 x Salon

Aantal hutten :

1

Volledige Omschrijving
ZC Blaeuwe Bever, stamboek nummer 2211, is een zeer
complete, prachtige, goed onderhouden Zeeschouw die
in excellente conditie verkeert. Het schip beschikt over
veel leef-en bergruimte, stahoogte vooronder 181 cm,
stahoogte salon 190 cm. In 2001 is het interieur
volledig opnieuw ingetimmerd met teak-afwerking, dit
nieuwe, luxe, strakke maar toch lichte interieur doet
warm en scheeps aan. Ook de motor, alle
buitenboordafsluiters, de boiler,
heteluchtverwarming/ventilatie, hydrofoor, de elektra
inclusief wal/laadstroom inrichting, het
onderwatertoilet, 2 extra r.v.s. watertanks, de
verlichting en de stoffering zijn in 2001 vernieuwd. In
2013 is er een nieuwe mast met r.v.s. verstaging en
beslag, nieuwe gaffel en een nieuw set, hele donker
bruine, zeilen van Den Boer Sails aangeschaft. Ook de
zwaardwinches, fokkewinches, kluiverwinch, de leiogen
en leibaan, alles van messing, merk LVJ Jachttechniek,
zijn in 2013 vernieuwd. In 2015 is er een nieuwe, witte
kluiver aangeschaft. In 2017 is het schip volledig
geschilderd en de rondhouten vernist. in 2018 zijn alle
rondhouten, zwaarden, roer, kajuitdeuren, schuifluik en
koekoek opnieuw gevernist. Douane Verklaring
aanwezig. Bezichtiging op

