€ 19.900,-

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

Dehler
€ 19.900,9.4 m
3.05 m
Polyester
1987

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

White Whale Yachtbrokers Sneek
Bothniakade 53
8601 BM Sneek
+31 (0) 515 423 467
www.uwjachtmakelaar.nl

Omschrijving
Keurige Dehler 31Geprijsd om te verkopen! Keurig onderhouden
Dehler 31.
De Dehler 31 staat bekend om zijn goede vaareigenschappen. De
werf heeft dit model lang in productie gehad, met steeds de
nodige upgrades. Het exemplaar wat wij u aanbieden behoort tot
de laatste generatie en is dus volledig doorontwikkeld. Cosmetisch
maakt de boot een redelijke indruk alhoewel er de nodige
gebruikssporen zijn die zijn te verwachten bij een jacht van deze
leeftijd.

Het interieur is deels wit in "Nova" stijl. Bij binnenkomst is links de
L-vormige kombuis, en rechts achter een ruimtebesparende
schuifdeur de natte cel. In de midscheeps is de salon. Rechts is een
navigatiehoek met de nodige navigatie apparatuur. In voor en
achterschip zijn dubbele hutten voorzien van goede matrassen.
De Dehler 31 die wij u aanbieden is interessant geprijsd. Heeft u
belangstelling voor een bezichtiging in Heeg, maakt u een afspraak
bij voorkeur via email sneek@wwy.nl of bel +31(0)515 423 467.
TuigageFok: ca. 2008Overig: + extra Genua, verouderd

Basisinformatie
Merk :

Dehler

Type :

31 Nova

Lengte (m) :

9.40

Breedte (m) :

3.05

Diepgang (m) :

1.45

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1987

Prijs :

19.900,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Rompvorm :

Rondspant

Besturing :

Stuurwiel

Doorvaarthoogte (m) :

14

Ligplaats :

Heeg (nl)

Ligplaats Land :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Yanmar

Type :

2gm20

Aandrijving :

Shaft

Inhoud brandstoftank (liters) :

50

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2

Volledige Omschrijving
Keurige Dehler 31
Geprijsd om te verkopen! Keurig onderhouden Dehler
31.

De Dehler 31 staat bekend om zijn goede
vaareigenschappen. De werf heeft dit model lang in
productie gehad, met steeds de nodige upgrades. Het
exemplaar wat wij u aanbieden behoort tot de laatste
generatie en is dus volledig doorontwikkeld. Cosmetisch
maakt de boot een redelijke indruk alhoewel er de
nodige gebruikssporen zijn die zijn te verwachten bij
een jacht van deze leeftijd.

Het interieur is deels wit in "Nova" stijl. Bij binnenkomst
is links de L-vormige kombuis, en rechts achter een
ruimtebesparende schuifdeur de natte cel. In de
midscheeps is de salon. Rechts is een navigatiehoek met
de nodige navigatie apparatuur. In voor en achterschip
zijn dubbele hutten voorzien van goede matrassen.

De Dehler 31 die wij u aanbieden is interessant geprijsd.
Heeft u belangstelling voor een bezichtiging in Heeg,
maakt u een afspraak bij voorkeur via email
sneek@wwy.nl of bel +31(0)515 423 467.
Tuigage
Fok: ca. 2008
Overig:
+ extra Genua,

