€ 295.000,-

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

Euroship
€ 295.000,19.95 m
4.95 m
Staal
2015

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Euroship Jachtbouw BV.
Heerewaardensestraat 24
6624 KK Heerewaarden
0487571498
www.euroshipservices.nl

Omschrijving
100m² interieur! Geheel twee verdiepingen! Toch Frankrijk-maat!
Gehele schip is vrij in te delen. Naar eigen keuze 2-3 of 4 hutten
met wel/geen eigen badkamer en toilet. Op het achterschip een
vaste trap naar het zwemplateau en grote deur voor de ruime
berging en machinekamer. Groot open voordek met ruime toegang
tot de voorpiek. Plaatsen van dekkraan + bijboot behoort tot de
mogelijkheden. Basis technisch vaarklaar, glasdicht en geschilderd
(levering oktober 2014) &euro; 295.000,- excl. BTW Geheel
compleet, luxe afgewerkt met indeling naar keuze (Levering april
2015) &euro; 695.000,- excl. BTW
Gehele schip is vrij in te delen. Naar eigen keuze 2-3 of 4 hutten
met wel/geen eigen badkamer en toilet. Op het achterschip een

vaste trap naar het zwemplateau en grote deur voor de ruime
berging en machinekamer. Groot open voordek met ruime toegang
tot de voorpiek. Plaatsen van dekkraan + bijboot behoort tot de
mogelijkheden. Basis technisch vaarklaar, glasdicht en geschilderd
(levering oktober 2014) &euro; 295.000,- excl. BTW Geheel
compleet, luxe afgewerkt met indeling naar keuze (Levering april
2015) &euro; 695.000,- excl. BTW

Basisinformatie
Merk :

Euroship

Type :

Deksalon 2000

Lengte (m) :

19.95

Breedte (m) :

4.95

Diepgang (m) :

1.30

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2015

Prijs :

295.000,-

Specificaties
Rompmateriaal :

Staal

Doorvaarthoogte (m) :

5

Ligplaats :

Heerewaarden

Motor
Inhoud brandstoftank (liters) :

5000

Volledige Omschrijving
Gehele schip is vrij in te delen. Naar eigen keuze 2-3 of
4 hutten met wel/geen eigen badkamer en toilet. Op
het achterschip een vaste trap naar het zwemplateau en
grote deur voor de ruime berging en machinekamer.
Groot open voordek met ruime toegang tot de
voorpiek. Plaatsen van dekkraan + bijboot behoort tot
de mogelijkheden. Basis technisch vaarklaar, glasdicht
en geschilderd (levering oktober 2014) â‚¬ 295.000,excl. BTW Geheel compleet, luxe afgewerkt met
indeling naar keuze (Levering april 2015) â‚¬ 695.000,excl.

