€ 53.500,-

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

Dehler
€ 53.500,10.5 m
3.3 m
Polyester
1997

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Yachtbrokers Enkhuizen
Stationsplein 3
1601 EN Enkhuizen
+31 (0) 228 855 380
www.uwjachtmakelaar.nl

Basisinformatie
Merk :

Dehler

Type :

35 Cr

Lengte (m) :

10.50

Breedte (m) :

3.30

Diepgang (m) :

1.90

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1997

Prijs :

53.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

Rondspant

Doorvaarthoogte (m) :

16.7

Ligplaats :

Enkhuizen (nl)

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :

Raymarine St60+ Tridata (2012)

GPS :

Furuno Gp-32 Plus Diverse Gps Ontvangers In Plotters E.d

Kaartplotter :

Raymarine A70 (2010) Met Diverse Kaarten, A70 Is Ook Bij De Kaartentafel Aan

Kompas :

Plastimo Offshore 105

Marifoon :
Navigatieverlichting :

Incl. Led Driekleuren Toplicht En Led Ankerlicht

Stuurautomaat/Autopilot :
Windmeter :

Raymarine St60+ Tridata (2012)

Log :

Raymarine St60+ Tridata (2012)

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Koelkast :
TV :
Audio :
Verwarming :

Uitrusting
Anker :
Buiskap :
Acculader :

2 Stuks, 1 Voor Serviceaccuâ€™s En 1 Voor Startaccu

Volledige Omschrijving
Zeer goed onderhouden Dehler 35 CR
De Dehler 35 Cruising is niet alleen een zeer goede zeiler, maar biedt ook nog eens veel comfort met een ruime salon en
twee dubbele hutten. Dit jacht is in een zeer goede staat van onderhoud. Het, door van de Stadt, ontworpen jacht biedt
naast veel comfort, ook zeker goede zeileigenschappen. In de kuip komen alle lijnen samen; de 2 genualieren zijn beide
elektrisch te bedienen, wat veel gemak geeft bij het trimmen. de zeilgarderobe is goed van kwaliteit de High aspect fok is
nieuw en de gennaker is zo goed als nieuw. Het interieur is lekker ruim, door de combinatie van wit kunststof en gelakt hout
oogt het gezellig. Aan bakboord bevindt zich de keuken met veel opbergruimte. Aan stuurboord is de kaartentafel, met in het
achterschip de mooie en praktische natte cel. De salon heeft 2 langs banken die tevens dienst kunnen doen als extra
(loods-)kooien. Achter is een ruime tweepersoons hut. In het voorschip eveneens een tweede dubbele hut. Al met al is deze
goed onderhouden Dehler 35 Cruising een kwalitatief hoogwaardig jacht dat veel comfort weet te combineren met goede
zeileigenschappen. Deze boot wordt bemiddeld via kantoor White Whale Yachtbrokers Enkhuizen. Heeft u belangstelling
neem dan contact op via enkhuizen@wwy.nl of +31(0)228 855 380 voor meer informatie of het maken van een afspraak
voor bezichtiging aan boord. Bezichtigingen zijn mogelijk van maandag t/m zaterdag.
Algemeen
Roer: balans
Ramen: Moonlight
Doorvaarthoogte normaal: 16,20 mtr zonder marifoonantenne
Overig:
3e eigenaar; kleine roestpitjes op kiel die met Primocon zijn behandeld: om de winter op de wal; 2012 is onderwaterschip
kaal gemaakt en opnieuw

Volledige Omschrijving
opgebouwd (factuur beschikbaar)
Accommodatie
Gordijnen: grijs
Verblijfsruimtes: salon met kombuis en navigatiehoek
Slaapplaatsen: lengte bed achterhut en salon 200 cm, voorhut 240 cm
Overig:
Matrassen achterhut vervangen in 2010; Matrassen voorzien van kokos ventilatie laag en op maat gemaakte hoes
moltonlakens en lakens (2011); Muggengaas voor kajuitingang en luiken / ramen.
Motor, electra, water
Voortstuwing: 2-blads
Watersysteem: electrisch
Warm water: via warmtewisselaar koelwater en walstroom
Voltmeter: Victron BMV-600S
Oliedrukmeter: Waarschuwingslampje en geluidsignaal
Temperatuurmeter: Waarschuwingslampje en geluidsignaal
Overig:
Laatste Service november 2017; december 2018 staat volgende servicebeurt gepland; Motorruimte goed geÃ¯soleerd met
Merfocom GW
Tuigage
Rondhouten, verstaging: aluminium boegspriet
Lieren: 2-speed
Fok: 23 m2, High aspect met verticale latten; Cruising Offshore Performnace DCX-M Laminaat, triradiaal (2018) met
UV-strook en separate huik â€¢ Reserve fok (2006), triradiaal laminaat.
Voorzeil rolsysteem : Harken Furler
Gennaker: North Sails, 70m2, 2011
Aantal masten: SeldÃ©n
Overig:
Lei-ogen en traveller zijn traploos instelbaar;
Navigatie en electronica
Roerstandaanwijzer: Raymarine p70s (2017)
Weatherfax/Navtex: via WIBE Wetterinfobox Europe
Overig:
Raymarine apparatuur Seatalk connected; Shipmodul Miniplex â€“ 3 (2016)(niet aangesloten) ; WIBE Wetterinfobox Europe
Uitrusting
Ankerlier: Lewmar VX2 Elektrisch, (2018) incl. draadloze bediening
Stootwillen, lijnen: 5 plus druppel , diverse lijnen en reserve vallen
Zeerailing: vernieuwd en voorzien van hangbanden in achterste
Bijboot:

