€ 43.500,-

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

Damarin
€ 43.500,6.4 m
2.4 m
Polyester
2016

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Damarin
Goejanverwelledijk 36
2807 CC Gouda
0182515386
www.damarin.nl

Omschrijving
Bovenop het kajuitdak staan RVS handrelingen om veilig, via de
brede gangboorden, voorop te komen Standaard is de Damarin
640 Cabin voorzien van veel teak. Halverwege de sloep beginnen
de brede gangboorden. Ten eerste om achterin ruimte te
cre&euml;ren en ten tweede om makkelijk en veilig op het ruime
voordek te komen, welke voorzien is van een grote ankerbak. Via
een schuifluik komt men in de kajuit. De vier RVS patrijspoorten
geven voldoende licht en uitzicht. Binnen in de kajuit is er ruim
plaats voor een 2 pers. slaapplaats, onder de zitbanken is
voldoende bergruimte. Het kooktoestel is wegneembaar zodat
deze plek zitruimte/ slaapruimte wordt als er niet gekookt wordt.

De slaapplaatsen zijn in de kuip met twee stuks uit te breiden, in
combinatie met een kuiptent. Een compressorkoelkast en
fonteintje kunnen ook buiten in de kuip ingebouwd worden.

Basisinformatie
Merk :

Damarin

Type :

640 Cabin

Lengte (m) :

6.40

Breedte (m) :

2.40

Diepgang (m) :

0.60

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

43.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

1200

Doorvaarthoogte (m) :

5

Ligplaats :

Gouda

Motor
Merk :

Vetus

Type :

M2.c5

Vermogen in PK :

10 Tot 30pk

Aandrijving :

Vaste Schroef

Brandstof :

Diesel

Kruissnelheid (in knopen) :

12

Inhoud brandstoftank (liters) :

42

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

2

Toilet(ten) :

1

Volledige Omschrijving
Bovenop het kajuitdak staan RVS handrelingen om
veilig, via de brede gangboorden, voorop te komen
Standaard is de Damarin 640 Cabin voorzien van veel
teak. Halverwege de sloep beginnen de brede
gangboorden. Ten eerste om achterin ruimte te
creÃ«ren en ten tweede om makkelijk en veilig op het
ruime voordek te komen, welke voorzien is van een
grote ankerbak. Via een schuifluik komt men in de
kajuit. De vier RVS patrijspoorten geven voldoende licht
en uitzicht. Binnen in de kajuit is er ruim plaats voor een
2 pers. slaapplaats, onder de zitbanken is voldoende
bergruimte. Het kooktoestel is wegneembaar zodat
deze plek zitruimte/ slaapruimte wordt als er niet
gekookt wordt. De slaapplaatsen zijn in de kuip met
twee stuks uit te breiden, in combinatie met een
kuiptent. Een compressorkoelkast en fonteintje kunnen
ook buiten in de kuip ingebouwd

