€ 4.000,-

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

Primaat
€ 4.000,7.2 m
2.2 m
Staal
1976

Naam:

Felipe Homeylev

Tel :
Email:

+31640840864
Zie Botentekoop.nl

Omschrijving
Zeiljacht Sailmate aangeboden.
Door te weinig tijd voor in de watersport verkoop ik deze mooie
Nederlandse zeiljacht Sailmate.
Deze mooie klassieke (Zee) zeilboot heeft een stalen romp.
- Buitenboard motor 8pk Yamaha (heeft onderhoud nodig)
- Afgewerkt met rood hout.
- Complet standaard zeilen en complet storm zeilen.
- 4 Slaapplekken in de kajuit
- 2 Ankers

* In 2017 is de boot uit het water geweest, en de romp is volledig
gereviseerd met nieuwe verflaag. Romp is in goede staat.
Sailmate, heeft een kleine cosmetische onderhoud nodig, omdat er
geen tijd geweest is het afgelopen jaar.

Basisinformatie
Merk :

Primaat

Type :

Zeilboot Met Kajuit

Lengte (m) :

7.20

Breedte (m) :

2.20

Diepgang (m) :

1.40

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1976

Prijs :

4.000,-

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Ligplaats :

De Merwede

Postcode ligplaats :

4201CS

Ligplaats Land :

Nederland

Motor
Merk :

Yamaha

Bouwjaar motor :

1995

Soort motor :

Buitenboordmotor

Vermogen in PK :

8

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

1

Toilet(ten) :

1

Douche buiten :

Nee

Kooktoestel :
Vuilwatertank :

Uitrusting
Anker :
Ankerlier :

Nee

Zeilhoezen :
Zwemtrap :

1

Tuigage
Aantal masten :

2

Materiaal mast :

Hout

Lieren :

Handmatig

Fok :
Stormfok :
Spinnaker :

Volledige Omschrijving
Zeiljacht Sailmate aangeboden.
Door te weinig tijd voor in de watersport verkoop ik
deze mooie Nederlandse zeiljacht Sailmate.
Deze mooie klassieke (Zee) zeilboot heeft een stalen
romp.
- Buitenboard motor 8pk Yamaha (heeft onderhoud
nodig)
- Afgewerkt met rood hout.
- Complet standaard zeilen en complet storm zeilen.
- 4 Slaapplekken in de kajuit
- 2 Ankers
* In 2017 is de boot uit het water geweest, en de romp
is volledig gereviseerd met nieuwe verflaag. Romp is in
goede staat.
Sailmate, heeft een kleine cosmetische onderhoud
nodig, omdat er geen tijd geweest is het afgelopen jaar.
Het is mogelijk te zeilen met windkracht 7 a

