€ 397.500,-

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

Keizer
€ 397.500,13.42 m
3.99 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

BestBoats
Maashaven 4
6041 TB Roermond
+31475743705
www.bestboats.nl

Omschrijving
Zeer exclusief Demomodel, voor varen met vrienden of familie op
een zeer exclusieve manier. Rustig cruisen of een Power drive, het
is beide mogelijk.Een zeewaardig cabrio jacht met powerdrive,
maar ook zeker een genot als klassieke slow cruiser! Dit jacht
heeft de grootste cockpit in haar klasse en is uitgerust met maar
liefst 2x 300 PK Volvo Penta motoren voor ongekende
vaareigenschappen!
Qua inrichting en afwerking is dit jacht het neusje van de zalm
onder de cabrio?s en heeft een zeer ruim achterdek welke
voldoende plek biedt aan een groot gezelschap. Dit jacht belooft
lange zomerdagen met familie en vrienden gegarandeerd te

genieten! Op het ruime achterdek, waar plek is voor maar liefst 12
personen, bevind zich, naast een zeer ruim loungebed, ook een
kuipgrill en buitenkeuken met 2-pits elektrisch fornuis en
een koelkast. Er is een uitgebreid pakket aan electronica aan
boord, waaronder goede voorzieningen voor het afspelen van
muziek door de aanwezigheid van het Fusion Marine audio pakket
inclusief AUX Bleutooth dongle, 2 speakers in salon en 2 speakers
in kuip en een Dock voor Ipod.

Basisinformatie
Merk :

Keizer

Type :

42

Lengte (m) :

13.42

Breedte (m) :

3.99

Diepgang (m) :

1.09

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2017

Prijs :

397.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Included

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

V-bodem

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

2.49

Ligplaats :

Bestboats Roermond

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

D4-300evc

Bouwjaar motor :

2017

Vermogen in PK :

300

Aandrijving :

Stern Drive

Aantal motoren :

2

Brandstof :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Draaiuren :

250

Kruissnelheid (in knopen) :

40

Inhoud brandstoftank (liters) :

1200

Boegschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Log :

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2

Toilet(ten) :
Koelkast :
TV :
Audio :
Verwarming :
Kooktoestel :

Buiten Is Een Aparte Kuipgrill Met Een 230v Aansluiting.

Uitrusting
Anker :
Zwemtrap :
Buiskap :
Acculader :

Veiligheid
Lenspomp :

Uitschuifbaar

Volledige Omschrijving
Zeer exclusief Demomodel, voor varen met vrienden of
familie op een zeer exclusieve manier. Rustig cruisen of
een Power drive, het is beide mogelijk.
Een zeewaardigÂ cabrio jachtÂ met powerdrive, maar
ook zeker een genot als klassieke slow cruiser!Â Dit
jacht heeft de grootste cockpit in haar klasse en is
uitgerust met maar liefst 2x 300 PK Volvo Penta
motoren voor ongekende vaareigenschappen!
Qua inrichting en afwerkingÂ isÂ dit jacht hetÂ neusje
van de zalm onder de cabrioâ€™s enÂ heeft een zeer
ruim achterdek welke voldoende plek biedt aanÂ een
groot gezelschap.Â Dit jacht belooft lange zomerdagen
met familie en vrienden gegarandeerdÂ te
genieten!Â Op het ruimeÂ achterdek, waar plek is voor
maar liefst 12 personen,Â bevind zich, naast een zeer
ruim loungebed, ook een kuipgrill en buitenkeuken met
2-pits elektrisch fornuis en eenÂ koelkast. Er is een
uitgebreid pakket aan electronica aan boord, waaronder
goede voorzieningen voor het afspelen van muziek door
de aanwezigheid van hetÂ Fusion Marine audio pakket
inclusief AUX Bleutooth dongle, 2 speakers in salon en
2 speakers in kuip en eenÂ Dock voor Ipod.
Ook is aan boord gelegenheid tot overnachten in de
ruime cabine met slaapgelegenheid voor maar liefst 4
personen, verdeeldÂ over 2 verschillende ruimten.Â De
badkamer is voorzien van een douche en toilet. De
afwerking binnen is even mooi als die van buiten.
Binnen is goed nagedacht over de indeling en lichtinval,
waardoor het jacht binnen ruimtelijk oogt en een frisse
uitstraling heeft.
Voor de avonden is er een goed
doordachtÂ verlichtingspakket geÃ¯nstalleerd, welke
het mooie design en de klassieke lijnen van het jacht
extra laten uitkomen en het jacht letterlijk

Volledige Omschrijving
straalt op het water!Â

Algemeen
Rompvorm: Deep- V
Roer: Z-drive Duo prop
Besturing: Buiten onder cabriokap
CE: Ontworpen voor zeereizen tot windkracht 8 op de
schaal van Beaufort en een golfhoogte van maximaal 4
meter, bijvoorbeeld op zee.
Overig: Deze Keizer is exclusief uitgerust met
eenÂ optiepakket ter waarde van â‚¬ 145.000,00
Accommodatie
Materiaal, kleuren: Teak licht eiken, Silvertex Sandstone
Gordijnen: PlissÃ©gordijnen
Verblijfsruimtes: inclusief verlichtingspakket
Slaapplaatsen: Tweepersoonsbed voor in de punt, twee
losse eenpersoonsbedden achter.
Kooktoestel & brandstof: Buiten is een aparte kuipgrill
met een 230V aansluiting.
Motor, electra, water
Koeling: Buitenboordkoeling natte uitlaten
Voortstuwing: Duo-Prop
Watersysteem: Elektronisch hydrofoor
Warm water: Sigmar Marine boiler 20 liter motor/230V
Overig: De 2 Volvo Penta Aquamatic hekaandrijvingen
typeÂ D4-300/DPH zijnÂ een totaal geÃ¯ntegreerd
pakket, aangedreven door de 2 viercilinder,
common-rail lijnmotoren van 3,7 liter, met dubbele
bovenliggende nokkenassen, turbo en supercharger.
Met de 2 perfect afgestemde DuoProp biedt dit pakket
uitzonderlijke dieselprestaties gecombineerd met lage
emissies.
exclusief metalic laksysteem
Uitrusting
Boeisel en spiegel, is onderhoudsvrij polysester welke
Buitenkussens: Zonnekussens inclusief gasveren
is geschilderd in hout-look, is niet van echt hout te
Zwemtrap: Uitschuifbaar
onderscheiden en absoluut onderhoudsvrij.
Zwemplatform: GeÃ¯ntegreerd in romp, voorzien van
Massief houten
teak
Overig: bijzondere optie's:
Romp voorzien van Exclusief metalic donkerblauw
laksysteem
Opbouw inclusief de windschreen ook voorzien van

