€ 224.500,-

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

Luxe Motor 28.55 met CBB
€ 224.500,28.55 m
5.02 m
Staal
1933

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Doeve Makelaars & Taxateurs
Westhavenkade 87c C
3133 AV Vlaardingen
0102489830
http://www.doevemakelaar.nl

Basisinformatie
Merk :

Luxe Motor 28.55 Met Cbb

Lengte (m) :

28.55

Breedte (m) :

5.02

Diepgang (m) :

1.10

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

1933

Prijs :

224.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Rondspant

Hoogte (m) :

3.75

Haven :

Omgeving Leeuwarden

Land haven :

Nederland (nl)

Motor
Merk :

Daf Dka 1160

PK vermogen :

168 Pk 123 Kw

Aandrijving :

5 Blads Schroef Vetgesmeerde Schroefas

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

6

Uren :

1100

Inhoud brandstoftank (liters) :

2

Interieur
Aantal kooien :

Voor: 1x 2-pers Achter: 1x 2-pers

Aantal cabines :

3 Hutten

Toilet(ten) :

Voor: Spoeltoilet Achter: Spoeltoilet

Koelkast :

Aanwezig 230 Volt

Vriezer :

Aanwezig 230 Volt

Verwarming :

Centrale Verwarming Acv Centrale Verwarming Op Diesel Biodom Pelletkachel V

Uitrusting
Anker :

Handankerlier Klipanker 30 M Ankerketting In Kluisgat 2x Spudpaal (hydraulisch

Acculader :

Victron Quattro Combi Omvormer/lader 24/5000/120

Omvormer :

Victron Quattro Combi Omvormer/lader 24/5000/120

Veiligheid
Bielspomp :

Dompelpomp 230 Volt

Volledige Omschrijving
Voormalig binnenvaart vrachtschip dat volledig is omgebouwd en ingericht tot een Varend Woonschip. In 1939 is het schip
verlengd van 25,00 meter naar haar huidige lengte. De staat van onderhoud is zeer goed te noemen doordat bij de verbouw
veel roestvaststaal is gebruikt. Voorzien van onder andere 2 spudpalen, zware omvormer/acculader, fluister generatorset,
autokraan en een diesel en een pellet kachel met vloerverwarming maakt dit schip compleet selfsupporting en zeer
comfortabel. Er zijn onder andere 3 hutten, een riante badkamer met douche en bad, een ruime stuurhut met moderne
keuken en een werkplaats in het voorschip. Het interieur is zeer licht door de grote hoeveelheid ramen. De stahoogte is ook
zeer goed te noemen. De volledige informatie van dit schip vindt u op www.doevemakelaar.nl of als u gelijk de volledige
informatie van dit schip wil bekijken door hier te klikken.
Certificaten: Certificaat van Onderzoek (CvO) / Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB) zone 2
Nederland zone 3 zone 4 Waal, Lek & NL Rijn Geschikt voor / als: geschikt voor bewoning geschikt voor ruime wateren
Algemene informatie: goede vaareigenschappen Levering in overleg.
Verbouwjaar: 2000 / 2002 Bouwwijze: geklonken nieuw staal is gelast berghout rondom boeiing rondom brede
gangboorden achterroef dichte bolderkasten roestvast stalen bolders Ramen: aluminium raamprofielen hardhouten deuren
dubbel glas Isolatie: steenwol dampwerende folie goed geisoleerd Davits: aanwezig
Kombuis / keuken: L-vorm kombuis Kooktoestel: inductie 4-pits kooktoestel afzuigkap roestvast staal Werkblad: kunststof
werkblad Wasbak: roestvast stalen wasbak Waterkraan: warm & koud stromend

Volledige Omschrijving
water Afwasmachine: aanwezig
Besturing: hydraulisch stuurwiel stalen roer
Navigatie apparatuur: Eagle fishfinder 3x ruitenwisser L3 Automatisch Identificatie Systeem (AIS) Shipmate RS8315
marifoon Icom hand marifoon navigatieverlichting blauw bord met knipperlicht hoorn
Betimmering: multiplex eiken & teak afwerking grenen kraaldelen plafonds in goede staat van onderhoud Badkamer: bad
thermostaat kraan douchecabine thermostaat kraan wasbak mengkraan met warm & koud stromend water betegeld in 1
ruimte tezamen met het toilet Aanvullende informatie: geschikt voor wonen
Zwemtrap: roestvast staal Bijboot: kunststof Evinrude buitenboord motor 5 pk Veiligheid: brandblussers reddingsboei(en)
volgens de certificering-eisen 3x rookmelder(s) 1 koolmonoxide melder(s)
Mast: staal & antennebeugel roestvast staal Strijkbaar: hydraulisch
Stroomvoorziening: 24 / 230 / 400 Volt 400 Volt walstroom aansluiting omschakel automaat Aardlek schakelaar: aanwezig
Aanvullende informatie: Rompvorm is geschikt om mee droog te vallen. voorpiek met kettingbak Zeer geschikt om de
Europese kanalen en rivieren te bevaren. Drinkwatertank (ca.): 2x 1500 liter kunststof tank(s) Vuilwatertank (ca.): 300 liter
geschikt om afvalwater naar de wal te pompen Entertainment: stereoset Aanvullende informatie: stuurstoel Het schip is
volledig gestript (alleen de romp is nog oud) en aansluitend nieuw opgebouwd. Voordat er ingetimmerd is, is de binnenzijde
van de romp zeer goed behandeld. aluminium loopplank teakhouten koekoek autokraan 1500 Kg @ 15,00 m Het verkrijgen
van een woonligplaats (huur) in de huidige haven is vermoedelijk mogelijk en is met de verhuurder van de ligplaats

