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

Platbodem partyschip woonschip
€ p.o.a.
34.5 m
5.65 m
Staal
1929

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Halfland
Eelkmanstraat 43
3084 PD Rotterdam
0104146728
http://www.halfland.nl/

Basisinformatie
Merk :

Platbodem Partyschip Woonschip

Type :

Charterschip

Lengte (m) :

34.50

Breedte (m) :

5.65

Diepgang (m) :

1.70

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1929

Prijsstelling :

T.e.a.b.

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Rompvorm :

Platbodem

Dek en opbouw materiaal :

Staal

Besturing :

Stuurwiel

Gewicht (kg) :

200000

Doorvaarthoogte (m) :

28

Ligplaats :

Rotterdam

Postcode ligplaats :

3084PD

Ligplaats Land :

NL

Rompkleur :

Ivory

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kompas :
Marifoon :
Navigatieverlichting :
Radar :
Roerstandaanwijzer :
Snelheidsmeter :
Windmeter :
Toerenteller :
AIS :

Interieur
Stahoogte (m) :

2.05

Aantal hutten :

3

Koelkast :
Vriezer :
Verwarming :
Kooktoestel :
Oven :
Waterdruk systeem :
Watertank (liters) :
Vuilwatertank :

5000

Exterieur
Buitenwaterpomp :

Uitrusting
Anker :
Ankerlier :

Elektrisch

Bijboot :
Zeilhoezen :
Zwemtrap :
Omvormer :
Walstroom aansluiting :

Tuigage
Aantal masten :

3

Lieren :

Handmatig

Grootzeil :
Fok :

Veiligheid
Gasbun met afvoer :
Radarreflector :
Lenspomp :
Brandblusser :
Reddingsvlot :
Reddingsvesten :
Reddingsboei :

Volledige Omschrijving
Driemastzeilschoener "Amazone",
bouwjaar1929
werfVan Diepen, Waterhuizen (Groningen) lengteromp:
33,45m, totaal circa 42m (incl. kluiverboom en davit) breedteromp: 5,62m, totaal 6,06m (incl. zwaarden) passagiers125
De Amazone is (als Amazone II) gebouwd als zeilend zeegaand vrachtschip voor met name de vaart opde Oostzee (zgn.
Wad- en Sontvaarder).Scheepswerf Van Diepen hanteerde een standaardbestek waarmee zij de markt opging om
opdrachtgeverste vinden.Opdrachtgevers pasten het bestek naar hun wensen aan (beetje langer/korter of breder) maar de
grondvormbleef behouden.Veel schepen op basis van dit bestek (zoals ook de Amazone) zijn gebouwd voor Duitse rekening.
De Amazone is al vroeg in haar loopbaan met enkele meters verlengd om economisch beter te kunnen opereren.In 1994 is
de Amazone opnieuw opgebouwd en getransformeerd tot luxe charterschip voor dagtochtenmet 125 passagiers.Sindsdien
zeer goed onderhouden met vele vernieuwingen, aanpassingen aan nieuwe eisen etc. Communitair certificaat zonder
overgangsbepalingen 2024. Bars:2, toiletten: 5, douches(bemanning): 2, whirlpool: 1, slaapplaatsen(bemanning): 8,
waterdichte schotten: 5,agregaten:2, boegschroef etc. De Amazone kan direct worden ingezet voor dagtochten. Volledig
uitgerust met alle horeca-faciliteiten.Als woning kan de Amazone zo worden betrokken met luxe slaapplaatsen en een zee
van ruimteom de fantasie de vrije loop te laten. Vraag de volledige technische informatie per mail: zuid@halfland,nl of bel
0651-158684

