€ 74.500,-

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

John Alden Schoener casco 16.32
€ 74.500,16.32 m
4.43 m
Staal
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Basisinformatie
Merk :

John Alden Schoener Casco 16.32

Lengte (m) :

16.32

Breedte (m) :

4.43

Diepgang (m) :

1.98

Staat van onderhoud :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijs :

74.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Rondspant

Tonnage (kg) :

14 Ton

Haven :

Omgeving Harlingen

Land haven :

Nederland (nl)

Motor
Aandrijving :

Schroefaskoker

Inhoud brandstoftank (liters) :

500

Boegschroef :

Boegschroef Buis Is GeÃ¯nstalleerd

Uitrusting
Anker :

Ankerlier 2x Pool Anker Roestvast Stalen Boegplaat

Volledige Omschrijving
Een prachtig gebouwde casco van een klassiek zeiljacht. De tekeningen komen van de hand van de welbekende Amerikaanse
ontwerper John G. Alden die zeer veel geweldige schepen heeft getekend. Dit casco is bij een zeer goede scheepswerf
gebouwd, welke voor minder dan de helft van de kostprijs aangeboden wordt. Het staalwerk is met gestraald
scheepsbouwstaal uitgevoerd dat vervolgens volledig in een 2 componenten basissysteem is gezet. De scheepswerf SRF kan
de volledige afbouw voor u realiseren maar u kunt de afbouw ook in eigen beheer uitvoeren. Een uitgelezen kans om met
een geweldige basis uw droomjacht te verwezenlijken. 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.
Geschikt voor / als: ocean going Algemene informatie: Aangeboden in de conditie waarin ze zich nu bevindt
Bouwwijze: berghout boeiing / verschansing platte spiegel deckhouse open kuip doorlopende kiel 2 waterdicht(e) schot(ten)
zelflozende kuip
Besturing: stalen roer 6 mm mech. besturing assen (aanwezig / present / vorhanden / prÃ©sent) nieuw bronzen traditioneel
systeem new bronze traditional system (approx. â‚¬ 10.000,--) neues Bronze traditionelles System (a. â‚¬ 10.000, -)
nouveau systÃ¨me traditionnel en bronze (env. â‚¬ 10.000, -) niet aangesloten
Tuigage type: kits getuigd voorbereid Extra informatie: Roestvast stalen bevestigingsbeugels voor staand wand Stainless
steel mountings for standing rigging Edelstahlbefestigungen fÃ¼r stehende Takelage Fixations en acier inoxydable pour
grÃ©ement dormant
Aanvullende informatie: klassiek zeiljacht mooie

