€ 193.100,-

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

Nimbus
€ 193.100,9.35 m
2.95 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

De Vaart Yachting B.V.
Bolderweg 51
8243 RD Lelystad
0320212341
www.devaartyachting.com

Omschrijving
Nimbus C9 uit de Nimbus WTC Series. Uitgerust met 350 pk
Mercury Verado Outboard, rompkleur, Flexiteek dek., div Garmin
navigatie apparatuur.Zeer compleet uitgeruste Nimbus C9 met o.a.
rompkleur, dak en ramen (folie, Flexiteek compleet schip,
boegschroef, kookpit, verwarming, boiler, Chargemaster
walstroom / oplader, zonnebed voordek, HIFI, en Garmin plotter
en sonar. Deze Nimbus C9 is een moderne woon-werkboot uit de
Nimbus WTC serie die het hele jaar door gebruikt kan worden
voor recreatie, woon-werkverkeer, relaxen en snel varen. Deze
Nimbus C9 met zijn gestepte romp, is uitgerust met een 350 pk
Mercury Verado buitenboordmotor waarmee u een topsnelheid

kan halen van ca. 40 knopen. Er is een voorkajuit met
tweepersoonsbed, een afsluitbaar toilet en een keukenblok met
kookpit voor een comfortabel verblijf aan boord. Met het grote
glazen dak dat geopend kan worden, de twee zijdeuren, diepe
gangboorden en de houten accenten in het interieur is de Nimbus
C9 een licht en sfeervol schip waarover men zich gemakkelijk en
veilig kan bewegen.
AccommodatieMateriaal,
kleuren:
beige/zand
kleur
stofferingMotor, electra, waterOverig: Zipwake dynamic
trim-control system

Basisinformatie
Merk :

Nimbus

Type :

C9

Lengte (m) :

9.35

Breedte (m) :

2.95

Diepgang (m) :

1.05

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

193.100,-

Valuta :

Eur

BTW :

Included

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Ligplaats :

In Verkoophaven

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Mercury

Type :

Verado

Vermogen in PK :

350

Aantal motoren :

1

Brandstof :

Benzine

Inhoud brandstoftank (liters) :

320

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Kaartplotter :
Kompas :
Navigatieverlichting :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Aantal hutten :

1

Koelkast :
TV :
Audio :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :

Volledige Omschrijving
Nimbus C9 uit de Nimbus WTC Series. Uitgerust met
350 pk Mercury Verado Outboard, rompkleur, Flexiteek
dek., div Garmin navigatie apparatuur.
Zeer compleet uitgeruste Nimbus C9 met o.a.
rompkleur, dak en ramen (folie,Â Flexiteek compleet
schip, boegschroef, kookpit, verwarming, boiler,
Chargemaster walstroom / oplader,
zonnebedÂ voordek, HIFI, en Garmin plotter en sonar.
Deze Nimbus C9 is een moderne woon-werkboot uit de
Nimbus WTC serie die het hele jaar door gebruikt kan
worden voor recreatie, woon-werkverkeer, relaxen en
snel varen. Deze Nimbus C9 met zijn gestepte romp, is
uitgerust met een 350 pk Mercury Verado
buitenboordmotor waarmee uÂ een topsnelheid kan
halen van ca.Â 40 knopen. Er is een voorkajuit met
tweepersoonsbed, een afsluitbaar toilet en een
keukenblok met kookpitÂ voor een comfortabel verblijf
aan boord. Met het grote glazen dak dat geopend kan
worden, de twee zijdeuren,Â diepe gangboorden en de
houten accenten in het interieur is de Nimbus C9 een
licht en sfeervol schip waarover men zich
gemakkelijkÂ en veilig kan bewegen.

Accommodatie
Materiaal, kleuren: beige/zand kleur stoffering
Motor, electra, water
Overig: Zipwake dynamic trim-control

